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รายงานประจำาปี 2560 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)2

	 ปี	2560	เป็นปีของการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทย	เศรษฐกิจไทยในปี	2560	ขยายตัวร้อยละ	3.9	ดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้า	

เนื่องจากการเติบโตของภาคส่งออกตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและการท่องเที่ยว	การบริโภคในประเทศค่อยๆ

ฟ้ืนตัวในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่ำา	 ธุรกิจประกันวินาศภัยยังมีสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องโดย

เฉพาะธุรกิจประกันวินาศภัยรถยนต์	 ด้วยภาวะการแข่งขันบริษัทฯมีความท้าทายในการรักษาสมดุลของการรักษาส่วนแบ่ง

ทางการตลาดและรักษาอัตราผลกำาไรในการดำาเนินงาน	 ในด้านกิจกรรมการลงทุนบริษัทฯลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน

สูงกว่าตราสารหนี้ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น	เพื่อชดเชยผลตอบแทนจากเงินฝากและตราสารหนี้ที่ยังอยู่ในระดับต่ำา

	 ในปี	2560		บริษัทฯมีเบี้ยประกันภัยรับ	8,965.2		ล้านบาทลดลงร้อยละ		1.3		เมื่อเทียบกับปี	2559	ทั้งนี้เบี้ยประกัน

ภัยรับที่ลดลงเป็นผลจากนโยบายการรับพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ	 ในส่วนของผลกำาไรปี	 2560	 บริษัทฯมีกำาไรสุทธิ	

901.7	ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี	2559	ร้อยละ	7.6	เนื่องจากกำาไรจากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้น	บริษัทฯมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง

พร้อมที่จะขยายธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าเมื่อโอกาสเอื้ออำานวย	 โดยมีอัตราส่วนของเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำารงตาม

กฎหมาย	ณ	วันที่	30	กันยายน	2560	เท่ากับร้อยละ	547.4	ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำาหนดที่ร้อยละ	140

		 บริษัทฯตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของพฤติกรรมผู้บริโภค	 อันเป็นผลจากการเข้าสู่เศรษฐกิจยุค

ดิจิตอล	 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆ	 รวมถึงการเกิดข้ึนของธุรกิจใหม่ด้านการเงินและประกันภัย	 หรือที่เรียกว่า		

FINTECH	และ	 INSURTECH	 	บริษัทฯได้นำาเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงานของบริษัทฯ	 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง	บริษัทฯเห็นความสำาคัญในการพัฒนา	กระบวนการทำางาน	บุคลากร	รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อให้บริษัทฯ

สามารถดำาเนินตามกลยุทธ์ที่วางไว้สำาหรับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	 และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

รักษาการเติบโตได้อย่างยั่งยืน	

		 บริษัทฯยงัคงมุง่เนน้นวัตกรรมการนำาเสนอผลติภณัฑแ์ละการบริการ	เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ให้ดยีิง่ข้ึน 

นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่รอบคอบและรอบด้านทั้งในส่วนของการรับประกันภัย	

ด้านปฏิบัติการและการลงทุน	รวมถึงความเสี่ยงรูปแบบใหม่เช่น	ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี	เป็นต้น	

		 ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ	ผมใคร่ขอขอบพระคุณลูกค้า	ท่านผู้ถือหุ้น	พันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนบ

ริษัทฯอย่างต่อเนื่อง	 ตลอดจนพนักงานและผู้บริหารทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันปฎิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน	 จนทำาให้บริษัทฯมี

ผลการดำาเนินงานที่ดีท่ามกลางการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่รุนแรง	และบริษัทฯพร้อมจะก้าวเดินสู่ปีที่	68	ด้วยความมั่นคง

และมั่นใจที่รักษาไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจประกันวินาศภัย

         

	 	 	 	 	 	 	 	 		 			(นายเรืองวิทย์		ดุษฎีสุรพจน์)

		 	 	 	 	 	 											 	 	 ประธานกรรมการ

 

สารจากประธานกรรมการ



3รายงานประจำาปี 2560 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่นของบริษัท

ข้อมูลทั่วไป

	 บริษัท	 สินมั่นคงประกันภัย	 จำากัด	 (มหาชน)	 เริ่มเปิดดำาเนินธุรกิจมาตั้งแต่วันที่	 27	 มกราคม	 พ.ศ.	 2494	 ด้วย

ทุนจดทะเบียน	 2	 ล้านบาท	 เพื่อประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกประเภท	 และ	 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท 

มหาชนจำากัด	เมื่อวันที่	16	พฤษภาคม	2537

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่								เลขที่	313	ถนนศรีนครินทร์		แขวงหัวหมาก		เขตบางกะปิ			กรุงเทพฯ10240		

	 	 โทรศัพท์	0-2378-7000		โทรสาร	0-2377-3322		Call	Center	1596	

Home Page 												 www.smk.co.th		

เลขทะเบียนบริษัท 							0107537001641

ทุนจดทะเบียน 												200,000,000	บาท	ประกอบด้วยหุ้นสามัญ		200,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว			200,000,000	บาท	ประกอบด้วยหุ้นสามัญ		200,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท

** บริษัทฯ	ไม่มีรายการถือหุ้นในนิติบุคคลใด	ตั้งแต่	ร้อยละ	10	ขึ้นไป

ชื่อ สถ�นที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรส�ร ของบุคคลอ้�งอิงอื่นๆ 

  น�ยทะเบียนหลักทรัพย์                                       

  บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด					

	 	 เลขที่	93	ชั้น	14	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง

	 	 กรุงเทพฯ	10400			โทรศัพท์	0-2009-9000			โทรสาร	0-2009-9992-3

  ผู้สอบบัญชี  

	 	 นางสาวสมใจ		คุณปสุต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	4499		หรือ

	 	 นางสาวรัตนา		จาละ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	3734		หรือ

	 	 นางสาวรัชดา		ยงสวัสดิ์วาณิชย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	4951		

	 	 บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด

														 ชั้น	33		อาคารเลครัชดา	เลขที่	193/136-137	ถนนรัชดาภิเษก	เขตคลองเตย		

														 กรุงเทพมหานคร	10110

														 โทรศัพท์	0-2264-0777		โทรสาร	0-2264-0789	-	90

               ที่ปรึกษ�กฎหม�ย                           

															 บริษัท	สำานักกฎหมายธรรมนิติ	จำากัด	

															 เลขที่	2/4	อาคารนายเลิศทาวเวอร์		ชั้น	4		ถนนวิทยุ		แขวงลุมพินี		เขตปทุมวัน	

															 กรุงเทพมหานคร	10330

															 โทรศัพท์	0-2252-1260	โทรสาร	0-2252-1104

  ข้อมูลสำ�คัญอื่น

														 ไม่มีข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญ

**	ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จำากัด(มหาชน)	เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	

(แบบ56-1)	ของบริษัทที่แสดงไว้ ใน	www.sec.or.th	หรือเว็บไซต์ของบริษัท	www.smk.co.th
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญของบริษัท

(หน่วย	:	พันบาท)

2560 2559 2558

ผลก�รรับประกันภัย   

		เบี้ยประกันภัยรับรวม 	8,965,272	 	9,085,297	 	9,989,171	

		เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 	8,630,783	 			8,807,594	 			9,680,434	

		ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 	5,171,143	 		6,096,686	 		6,027,998	

		กำาไรจากการรับประกันภัย 	610,191	 				479,636	 				616,734	

		กำาไรจากการลงทุน 	515,880	 				499,089	 				440,505	

ฐ�นะท�งก�รเงิน   

		สินทรัพย์รวม 	14,485,165	 		14,071,646	 		14,322,778	

		หนี้สินรวม 	8,572,593	 		8,953,453	 		9,943,249	

		ส่วนของผู้ถือหุ้น 	5,912,572	 			5,118,193	 			4,379,528	

		มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท) 	29.56	 						25.59* 						218.98	

กำ�ไร - ข�ดทุน   

		กำาไรสุทธิ 	901,702	 					838,163	 					886,381	

		กำาไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท) 	4.51	 								4.19*	 								44.32	

		เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท) 2.03** 1.798* 17.28

อัตร�ส่วนท�งก�รเงินที่สำ�คัญ   

		อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า) 1.56 1.45 1.32

		อัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันค้างรับ	(วัน) 36.21 35.94 34.92

		อัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน	(%) 60.55 65.32 63.18

		อัตรากำาไรขั้นต้น	(%) 7.07 5.45 6.37

		อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกัน	(%) 33.52 30.67 31.54

		อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	(%) 3.99 4.24 3.74

		อัตรากำาไรสุทธิ	(%) 9.81 8.36 8.70

		อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%) 16.35 17.65 21.09

		อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	(%) 6.32 5.90 6.32

		อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า) 1.45 1.75 2.27

*	เนื่องจากวันที่	19	เมษายน	2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2559	ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น

	ที่ตราไว้	จากเดิมหุ้นละ	10	บาท	จำานวน	20	ล้านหุ้น	เป็นหุ้้นละ	1	บาท	จำานวน	200	ล้านหุ้น

**	อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2561
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รายนามคณะกรรมการ

นายเรืองวิทย์		ดุษฎีสุรพจน์

ตำาแหน่ง 	ประธานกรรมการ	/	ประธานกรรมการลงทุน	/	ประธาน
		กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  11	กรกฎาคม	2539
อายุ 	59	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	31	ธค.	2560 	7.49%	(ถือหุ้นทางตรง)

 5.36% (ถือหุ้นทางอ้อม)	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   	น้องชายของนางอัญชุลี		คุณวิบูลย์
  	พี่ชายของนายเรืองเดช		ดุษฎีสุรพจน์
  	พ่ีชายของนางสุวิมล		ชยวรประภา																																																					

คุณวุฒิการศึกษา 	ปริญญาโท	(เศรษฐศาสตร์)	University	of	Oxford
การผ่านการอบรมของสมาคม	ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	Director	Accreditation	Program	Class	10/2004
(IOD)	หรืออื่นๆ 	Role	of	the	Chairman	Program	Class	18/2008
ประสบการณ์ 	กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำานวยการ

			บริษัทหลักทรัพย์	ซีมิโก้	จำากัด	(มหาชน)

	กรรมการบริหาร	บริษัท	ไรมอนแลนด์	จำากัด	(มหาชน)
	ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
	รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	สำานักนายกรัฐมนตรี
	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ไทยสแตรทีจิค	แคปปิตอล	จำากัด 
	กรรมการ	บริษัท	ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้ง	จำากัด

นายเรืองเดช		ดุษฎีสุรพจน์

ตำาแหน่ง 	กรรมการ	/	ประธานกรรมการบริหาร	/	กรรมการผู้จัดการ	/	
  กรรมการลงทุน	/	กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  16	พฤษภาคม	2537
อายุ 	57	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	31	ธค.	2560 	7.44%	(ถือหุ้นทางตรง)

 5.33% (ถือหุ้นทางอ้อม)	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   	น้องชายของนางอัญชุลี		คุณวิบูลย์
  	น้องชายของนายเรืองวิทย์		ดุษฎีสุรพจน์
  	พี่ชายของนางสุวิมล		ชยวรประภา

คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโท	(บริหารธุรกิจ)	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ	ศศินทร์	แห่ง
			จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมของสมาคม	ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	Director	Certification	Program	Class		38/2003
(IOD)	หรืออื่นๆ 	Director	Accreditation	Program	Class		5/2003
ประสบการณ์  ประธานกรรมการ	บริษัท	กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	จำากัด

	กรรมการบริษัท	ที.ไอ.ไอ.	จำากัด	(สถาบันประกันภัยไทย)
 กรรมการรองผู้จัดการ	บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)
	กรรมการ	บริษัท	กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	จำากัด

ปัจจุบัน 	กรรมการ	บริษัท	ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท	จำากัด
 กรรมการบริหาร	สมาคมประกันวินาศภัย
	กรรมการ	บริษัท	ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้ง	จำากัด

นางสุวิมล		ชยวรประภา

ตำาแหน่ง  กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	กรรมการลงทุน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง  16	พฤษภาคม	2537
อายุ 	54	ปี
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สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	31	ธค.	2560 	4.16%	(ถือหุ้นทางตรง)
 2.98% (ถือหุ้นทางอ้อม)	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   	น้องสาวของนางอัญชุลี		คุณวิบูลย์
  	น้องสาวของนายเรืองวิทย์		ดุษฎีสุรพจน์
  	น้องสาวของนายเรืองเดช		ดุษฎีสุรพจน์

คุณวุฒิการศึกษา 	ปริญญาโท	(บริหารธุรกิจ)		University	of	Missouri,	USA
การผ่านการอบรมของสมาคม	ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	Director	Accreditation	Program	Class		2/2003
(IOD)	หรืออื่นๆ

ประสบการณ์ 	กรรมการรองผู้จัดการ	และ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน
  บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)    

	ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน
		บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

ปัจจุบัน 	กรรมการ	บริษัท	ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้ง	จำากัด
นายสจวต	ไมเคิล	แลงด็อน

ตำาแหน่ง 	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 	9	กุมภาพันธ์	2558
อายุ 	39	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	31	ธค.	2560 	0	%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ระหว่างผู้บริหาร 	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา 	LLB	(Hons),	Aberdeen	University
การผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี
(IOD)	หรืออื่นๆ

ประสบการณ์ 	Vice	Pressident	-	Rothschild	(Middle	East)	Limited
	Executive	-	Ernst	&	Young

ปัจจุบัน 	Partner	-	LeapFrog	Investment	
นายประดิษฐ		รอดลอยทุกข์

ตำาแหน่ง 	กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	ประธานกรรมการบริหาร	
		ความเสี่ยง	/	กรรมการลงทุน	/	กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน

		และบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 	16	พฤษภาคม	2537
อายุ 	83	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	31	ธค.	2560 	1.98	%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ระหว่างผู้บริหาร 	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา 	บัญชีมหาบัณฑิต		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การผ่านการอบรมของสมาคม	ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	Director	Accreditation	Program	Class	69/2008
(IOD)	หรืออื่นๆ

ปัจจุบัน 	Managing	Partner	บริษัท	เอ	เอส	ที	มาสเตอร์	จำากัด
นางอัญชุลี		คุณวิบูลย์

ตำาแหน่ง 	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 	16	พฤษภาคม	2537
อายุ 	60	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	31	ธค.	2560 	4.31%	(ถือหุ้นทางตรง)

 3.08% (ถือหุ้นทางอ้อม)	
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	พี่สาวของนายเรืองวิทย์		ดุษฎีสุรพจน์
	พี่สาวของนายเรืองเดช		ดุษฎีสุรพจน์
	พี่สาวของนางสุวิมล		ชยวรประภา

คุณวุฒิการศึกษา 	ปริญญาตรี	(การเงินการธนาคาร)	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การผ่านการอบรมของสมาคม	ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี
(IOD)	หรืออื่นๆ

ประสบการณ์ 	กรรมการ	กรรมการบริหาร	และกรรมการรองผู้จัดการ
		บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

นายวีระชัย		งามดีวิไลศักดิ์

ตำาแหน่ง 	กรรมการอิสระ	/	กรรมการบริหารความเสี่ยง	/	ประธาน
		กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และ

		บรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  19	เมษายน	2559
อายุ 	55	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	31	ธค.	2560 	0	%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี	พาณิชยศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การผ่านการอบรมของสมาคม	ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	Director	Certification	Program	Class	0/2000
(IOD)	หรืออื่นๆ 	RCC	Class	3/2007

	CDC	Class	8/2014
	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	Class	4/2009

ประสบการณ์ 	กรรมการ	และ	กรรมการอำานวยการ
			บจ.	โปรเฟสชั่นเนล	เอ้าท์ซอสซิ่ง	โซลูชั่น	

	กรรมการ	และ	กรรมการอำานวยการ
   บจ.	สำานักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและการบัญชี

	กรรมการบริหาร	บจ.	ที่ปรึกษาธุรกิจ	อาร์เธอร์	แอนเดอร์เซ่น	
	ผู้ช่วยกรรมการ	บริษัท	เอสจีวี	ณ	ถลาง	จำากัด

ปัจจุบัน 	กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.	พฤกษา	เรียลเอสเตท
	กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการบริหารความเสี่ยง	/
   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.	พฤกษาโฮลดิ้ง

 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.	ศรีสวัสด์ิคอร์ปอเรช่ัน
	ประธานกรรมการ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	ออลล่า	
	กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	ออโต้คอร์ปโฮลด้ิง
 กรรมการ	บริษัท	สมายล์พี	จำากัด
 กรรมการ	บริษัท	เอฟ	แอนท์	เอ	โซลูชั่น	จำากัด

ดร.ชัชวลิต	สรวารี	

ตำาแหน่ง 	กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 	20	เมษายน	2560
อายุ 	62	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	31	ธค.	2560 	0	%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา 	ปริญญาเอก	D.	Eng.	(Information	Processing),	Tokyo	

			Institute	of	Technology

การผ่านการอบรมของสมาคม	ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	CDC	Class	6/2012	
(IOD)	หรืออื่นๆ
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ประสบการณ์ 	กรรมการ	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	(องค์การมหาชน)
 กระทรวงกลาโหม

ปัจจุบัน  Part-Time	Lecture,	Human	Resources	Management	Program
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ทรัสเต็ดรีฟอร์ม	จำากัด
นายวินัย	วิทวัสการเวช

ตำาแหน่ง 	กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการบริหาร
   ความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  9	ธันวาคม	2559
อายุ 	67	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	31	ธค.	2560 	0	%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา 	ปริญญาโท	รัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การผ่านการอบรมของสมาคม	ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	Director	Certification	Program	Class	77/2006
(IOD)	หรืออื่นๆ 	Audit	Committee	Program	Class	40/2012
ประสบการณ์ 	อธิบดีกรมสรรพกร

	ประธานคณะกรรมการ	ธนาคารออมสิน
	อธิบดีกรมธนารักษ์
	ประธานกรรมการ	บจ.	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ปัจจุบัน 	ประธานกรรมการ	บมจ.	บางกอก	เดค-คอน
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	เอกรัฐวิศวกรรม
	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บมจ.	สหมิตรถังแก๊ส
	รองประธานกรรมการ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการ
			บมจ.	ศรีสวัสดิ์	พาวเวอร์	1979

นางสาวถนอมศรี		สินสุขเพิ่มพูน

ตำาแหน่ง 	กรรมการ	และ	เลขานุการบริษัท	/	เลขานุการคณะกรรมการ
		สรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  26	เมษายน	2555
อายุ 	60	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	31	ธค.	2560 	0.012	%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา 	ปริญญาโท	(Master	of	Management)

  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ	ศศินทร์	แห่ง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมของสมาคม	ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	Director	Accreditation	Program	Class	100/2013
(IOD)	หรืออื่นๆ 	BRP	Class	17/2015

	AACP	Class	26/2017
ประสบการณ์  ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน	บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

 เลขานุการคณะกรรมการ	บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จำากัด (มหาชน)   
	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ด้านการเงิน	การลงทุน	และ
		เลขานุการบริษัท	บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

ปัจจุบัน 	กรรมการ	และเลขานุการบริษัท	บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จำากัด
  (มหาชน)

หมายเหตุ	กรรมการทุกท่าน	ไม่มีประวัติการกระทำาผิดกฏหมายในระยะ	10	ปี	ย้อนหลัง
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รายนามเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุทิพย์		รัตนรัตน์

ตำาแหน่ง 	รองกรรมการผู้จัดการ
   สินไหมรถยนต์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  1	เมษายน	2558
อายุ 	61	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	31	ธค.	2560 	0.001%
คุณวุฒิการศึกษา 	ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยปทุมธานี		
ประสบการณ์ 	บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

			•	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	สินไหมรถยนต์

นายประหยัด		ฐิตะธรรมกุล

ตำาแหน่ง 	รองกรรมการผู้จัดการ
			ธุรกิจ	บริหารภาค	และ	Non	Motor

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  1	เมษายน	2558
อายุ 	59	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	31	ธค.	2560 	0.002	%
คุณวุฒิการศึกษา 	ปริญญาโท	(วิทยาศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์  บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

   • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	บริหารภาค

ปัจจุบัน  กรรมการ	บริษัท	กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	จำากัด
นางวีณา		นิรมานสกุล

ตำาแหน่ง 	รองกรรมการผู้จัดการ	
				บัญชี	บริหารลูกหนี้	และ	Compliance

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  1	เมษายน	2558
อายุ 	57	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	31	ธค.	2560 	0.016	%
คุณวุฒิการศึกษา 	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(MBA)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์  บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

			•	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	บัญชีและบริหารลูกหนี้

นายสุรพงศ์	วงษ์โสภณากุล

ตำาแหน่ง 	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
				เทคโนโลยีสารสนเทศ	พัฒนาระบบงานและบริการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  1	มีนาคม	2558
อายุ 	53	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	31	ธค.	2560 	0.002	%
คุณวุฒิการศึกษา 	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(MBA)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

			•	Head	-	Post	Trade	and	Share	Registrar	System	Dept.

นายนุสนธิ	นิลวงศ์

ตำาแหน่ง 	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
				สินไหมรถยนต์กรุงเทพ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  1	เมษายน	2558
อายุ 	56	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	31	ธค.	2560 	0	%
คุณวุฒิการศึกษา 	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(MBA)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ประสบการณ์  บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

			•	ผู้จัดการฝ่ายสินไหมรถยนต์กลาง		•	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสินไหมรถยนต์กลาง

นางสาวมนทรัตน์	นาวารัตน์

ตำาแหน่ง 	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
				ธุรกิจ	บริหารภาค

วันที่ได้รับแต่งตั้ง  1	เมษายน	2560
อายุ 	46	ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ณ	31	ธค.	2560 	0.001	%
คุณวุฒิการศึกษา 	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ประสบการณ์  บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

			•	ผู้จัดการศูนย์	Call	Center

หมายเหตุ	เจ้าหน้าที่บริหารทุกท่าน	ไม่มีประวัติการกระทำาผิดกฏหมาย

											ในระยะ	10	ปี	ย้อนหลัง
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รายนาม ตำาแหน่ง

นายธารา วนลาภพัฒนา  ผู้จัดการฝ่าย	การลงทุน

นายวิชิระ ลอยชัยภูมิ  ผู้จัดการฝ่าย	เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวอรพิน อนันตรกิตติ  ผู้จัดการฝ่าย	บริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาววลีรัตน์ กุลวิโรจน์  ผู้จัดการฝ่าย	จัดเก็บเบี้ยประกัน

นายอมรศักดิ์ ศรีมงคลชัย  ผู้จัดการฝ่าย	ตรวจสอบภายใน

นายประสิทธิ์ ดุษฎีสุรพจน์  ผู้จัดการฝ่าย	การตลาดสายสถาบันการเงิน

นายสุชัย ดารารัตน์ทวี  ผู้จัดการฝ่าย	บัญชี

นางสาวศรันยา สอนดี  ผู้จัดการฝ่าย	บริหารสำานักงาน

นางอาพร	 ภูริขันติเนตร  ผู้จัดการฝ่าย	การเงิน

นายคมกริช	 เทียมถนอม  ผู้จัดการฝ่าย	สินไหมรถยนต์กลาง

นายดำาหริ เถื่อนชื่น  ผู้จัดการภาค	ภาคเหนือ

นายวิเชียร ประทักษากุล  ผู้จัดการภาค	ภาคใต้

นางสาวปรียาภรณ์	 เจริญกิจ  ผู้จัดการฝ่าย	สื่อสารองค์กร

นายวีระ ทองแท้  ผู้จัดการฝ่าย	อัคคีภัย

นายประชัน มาลาวงศ์  ผู้จัดการฝ่าย	บริหารและกำากับสินไหมภาค

ดร.ภูดิท มิตรภักดี  ผู้จัดการศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางเอมอร																 ชูโต  ผู้จัดการฝ่าย	ประกันภัยต่อต่างประเทศ	และประกันภัยทางทะเล	&	ขนส่ง

นายวุฒิกร อุทัยแจ่ม  รักษาการผู้จัดการภาค	ภาคกลางและตะวันออก	(สินไหม)

นายชาญยุทธ แสงแดง  รักษาการผู้จัดการภาค	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

	 บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	เริ่มเปิดดำาเนินธุรกิจมาตั้งแต่วันที่	 	27	มกราคม	พ.ศ.	2494	ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก	2	ล้านบาท	

ดำาเนนิธรุกิจรับประกันวินาศภยั	4	ประเภท	ไดแ้ก่	การประกันภยัรถยนต	์	การประกันอคัคภียั		การประกันภยัทางทะเลและขนส่ง		และการประกันภยัเบด็เตลด็	

บริษัทฯได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนควบคู่กับความเจริญเติบโตก้าวหน้าของบริษัทฯมาอย่างสม่ำาเสมอเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ	 จนปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน	

200	ล้านบาท	บริษัทฯเป็นบริษัทประกันวินาศภัยรถยนต์เป็นหลักแห่งแรกที่ได้รับความไว้วางใจให้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในปี	พ.ศ.	2534	และใน	ปี	พ.ศ.	2537	บริษัทฯได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวและเพิ่มศักยภาพใน

การบริการของบริษัทฯให้สูงขึ้น	บริษัทฯจึงได้ขยายสาขาและศูนย์บริการอย่างต่อเนื่อง	โดย	ณ	สิ้นปี	2560	บริษัทฯมีสาขาและศูนย์บริการรวม	164	แห่งทั่ว

ประเทศ	

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้�หม�ย กลยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�นของบริษัท

	 บริษัทฯ	ไดก้ำาหนดวิสยัทศันม์าตลอดช่วง	15	ป	ีทีผ่า่นมา	โดยจะทบทวนปรับเปลีย่นในทกุช่วง	5	ปี		ส่วนวิสัยทศัน์	2560-2565	(VISION	STATEMENT)	 

	ไดถู้กกำาหนดไว้ว่า		บริษัทฯจะเปน็ผูน้ำาธุรกิจวินาศภยัในดา้นบริการ	นวัตกรรม	และ	INSURTECH		ดว้ยบคุลากรทีม่คีณุภาพและศกัยภาพสงู	Vision	Statement	

ดงักลา่วมทีีม่าจากทีบ่ริษัทฯไดเ้ลง็เหน็ถึงความสำาคญัในการสร้างผลติภณัฑแ์ละบริการของบริษัทฯใหม้คีวามแตกตา่งจากคูแ่ข่งอยา่งชัดเจนและอยา่งตอ่เนื่อง

โดยอาศัยศักยภาพของเทคโนโลยีในยุค	4.0	มาปรับใช้กับธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม	ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ประสบความสำาเร็จจากการสร้างสรรค์และ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด	เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ที่กำาหนดไว้	ยกตัวอย่าง	อาทิเช่น	กรรมธรรม์	2+	3+	ถูกผิดรับเลย	ซึ่งลูกค้าจะได้รับค่าชดเชย	

ค่าพาหนะระหว่างซ่อม	ทั้งกรณีที่เป็นฝ่ายถูกและฝ่ายผิด	กรมธรรม์ประกันรถยนต์ซ่อมศูนย์	ที่บริษัทฯ	ได้คิดหาวิธีลดต้นทุนเพื่อที่จะลดภาระราคาเบี้ยประกัน

ซ่อมศูนย์ที่อยู่ในระดับสูงและเป็นอุปสรรคต่อการได้รับโอกาสในการนำารถเข้าซ่อมในศูนย์ซ่อม	ประกันตามไมล์เป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวที่เป็นที่นิยมตั้งแต่บริษัทฯ

เริ่มจำาหน่ายและยังคงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอยู่จนถึงทุกวันนี้	ด้วยประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับมีความชัดเจน	กล่าวคือ	ขับน้อย	จ่ายน้อย	หรือประกันสุขภาพ

ตามฟิต	ยิ่งฟิตมากยิ่งได้รับส่วนลดมาก	เป็นต้น

 ภ�ระกิจ

	 บริษัทฯ	ได้กำาหนดภาระกิจไว้	6	ข้อ	ดังนี้

	 1.	รับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัยด้วยความเป็นธรรม

	 2.	มีความรับผิดชอบที่ดีต่อลูกค้า	ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	พันธมิตรทางธุรกิจ	คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

	 3.	สร้างและรักษาความมั่นคงขององค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

	 4.	มอบบริการที่ดีให้แก่ประชาชนผู้ ใช้บริการ	และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง

	 5.	มีจิตสำานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม	มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม

	 6.	มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคง

ก�รเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รที่สำ�คัญ

	 สำาหรับในปี	2558	-	2560	ที่ผ่านมา	บริษัทฯไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น	การจัดการ	อำานาจในการควบคุมบริษัท	และ	ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจใดๆที่มีนัยสำาคัญ	บริษัทฯยังคงประกอบธุรกิจหลักคือรับประกันวินาศภัย	ซึ่งแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ได้	4	ประเภท	คือ

	 1.	 การรับประกันภัยรถยนต์

	 2.	 การรับประกันภัยอัคคีภัย

	 3.	 การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด		

	 4.	 การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

พัฒน�ก�รที่สำ�คัญเกี่ยวกับก�รประกอบธุรกิจในปีที่ผ่�นม�

เทคโนโลยี     

	 บริษัทไดก้ำาหนดนโยบายดา้น	Digital	Technology	ให้มกีารพัฒนาทีส่อดคลอ้งกับนโยบาย	Digital	4.0	ของประเทศ	บริษัทฯไดต้ระหนกัถึงความสำาคญั

ในการเร่งปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะมีผลกระทบต่อธุรกิจในระดับที่สูงขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม	

ยุคอุตสาหกรรม	4.0	จะช่วยลดความจำาเป็นในการส่งต่องาน	ด้วยเทคโนโลยีสามารถทำาการเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการทำางาน	จึงสามารถลดหรือตัดทอนขั้น

ตอนงานและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมาก	นอกจากนี้	ยุคประเทศไทย	4.0	จะเปลี่ยนพฤติกรรมการดำาเนินชีวิตประจำาวันของผู้คน	พฤติกรรมในการซื้อของ

ลูกค้าจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง	 จากเดิมกระบวนการตัดสินใจซ้ือจะใช้เวลานาน	 เนื่องจากเสียเวลาในการสอบถามข้อมูลสินค้าหลายประเภทจากหลายแหล่ง	 

มาเป็นการตรวจสอบข้อมูลโดยการเข้าตรวจสอบในเว็บไซต์เปรียบเทียบซ่ึงมีจำานวนร้านและประเภทสินค้าให้พร้อมเปรียบเทียบพร้อมๆกันในเวลาเดียวกัน	
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เปรียบเทียบได้ทั้งคุณภาพและราคาสินค้า	เมื่อตัดสินใจเลือกแล้วก็สามารถชำาระเงินค่าสินค้าได้ทันที

ก�รพัฒน�ด้�นเทคโนโลยีของบริษัทฯในปี 2560 ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

	 1.	 บริษัทฯได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น	สำาหรับลูกค้าที่ทำาประกันสุขภาพกับสินมั่นคงได้ ใช้ประโยชน์เพื่อบันทึกการออกกำาลังกาย	รับประทานอาหาร	และ 

	 	 ประวัติสุขภาพ	 โดยระบบจะช่วยรวบรวม	 ประมวลผล	 เพื่อเลือกประกันสุขภาพที่เหมาะสมที่สุดสำาหรับลูกค้า	 เพียงเริ่มใช้	 SMK	Health	 App 

		 	 เป้าหมายเพื่อสุขภาพฟิต	&	เฟิร์ม	ก็อยู่ไม่ไกล

	 2.	 ตามนโยบาย	Insurtech	ของบริษัทฯ	จึงได้ร่วมกับ	Startup	ชั้นนำาของประเทศอังกฤษ	พัฒนา	Mobile	Application	เพื่อรองรับ	Telematics	ทั้ง 

	 	 แบบ		Pay	As	You	Drive	และ	Pay	How	You	Drive		เพื่อลูกค้าสามารถเห็นคะแนนการขับขี่	และระยะทางการเดินทางในแต่ละทริปการขับขี ่

		 	 เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย	และเพิ่มโอกาสได้ส่วนลดพิเศษในการต่ออายุกรมธรรม์

	 3.	 บริษัทฯได้ทำาการลงทุนปรับปรุงระบบ	Microsoft	CRM	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า	และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	อีกทั้งยัง 

	 	 รองรับช่องทางการขายแบบต่างๆ

	 4.	 บริษัทฯได้ลงทุนซื้อโปรแกรมสร้าง	Model	คำานวณเบี้ยประกัน	เพื่อเพิ่มเครื่องมือที่ทันสมัยให้กับทีมงานนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 5.	 บริษัทฯได้รับใบรับรองการทำาธุรกรรมทาง	Electronics	ตามเกณฑ์ของสำานักงานคปภ.	เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

	 6.	 บริษัทฯได้พัฒนารูปแบบกรมธรรม์ใหม่ตามแนวทาง	 Digital	 โดยทำาเป็น	 E-Policy	 ซ่ึงลดเวลาในการส่งกรมธรรม์	 ถึงมือลูกค้า	 และสามารถ 

	 	 เปดิดไูดจ้าก	Smart	Phone	โดย	E-policy	ของบริษัทฯจะมลีายมอืชื่อ	Electronic	(Digital	Signature)	ซ่ึงเปน็ตวัแสดงหลกัฐานว่าเปน็เอกสารของ 

	 	 บริษัทฯจริง	ไม่สามารถปลอมแปลงได้

	 7.	 ในส่วนของโครงสร้างเครือข่าย	ระบบความปลอดภัยและแผนการต่อเนื่องในการดำาเนินธุรกิจ	(BCP)	นั้น	บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการดังนี้	

	 	 7.1	บริษัทฯได้ทำาการเปลี่ยน	Core	Switch	เพื่อขยาย	Bandwidth	ของการส่งข้อมูลในเครือข่ายหลักของบริษัทฯ

	 	 7.2		บริษัทฯได้ยกระดับการรักษาความปลอดภัย	โดยการ	Upgrade	ระบบ	Firewall	ใหม่หมด

	 	 7.3		บริษัทฯได้จัดให้มีการซักซ้อมแผนสำารองฉุกเฉินประจำาปี	2560	โดยสามารถทดสอบระบบหลักทั้งหมดได้ตามแผน

โครงสร้�งก�รถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

	 บริษัทฯ	ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

คว�มสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

	 บริษัทฯ	ไมไ่ดเ้ปน็บริษัทในเครือ	หรือเป็นส่วนหนึง่ของกลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ	่และธรุกิจหลกัของบริษัทไมม่คีวามสัมพนัธกั์บกลุม่ธรุกิจของผูถื้อหุน้ใหญ ่
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน	มีดังนี้

	 -	 ด้านธุรกิจประกันวินาศภัย			

	 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ	คือ	การรับประกันวินาศภัยทุกประเภท	ซึ่งมี	4	ประเภท	ได้แก่	การประกันอัคคีภัย		การประกันภัยทางทะเลและ

ขนส่ง		การประกันภัยรถยนต์	และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด	

	 -	 ด้านการลงทุน

	 บริษัทฯมกีารบริหารจดัการเงินสว่นทีเ่หลอืจากการดำาเนินธรุกิจประกันวินาศภยั	โดยนำาไปลงทนุในรูปแบบตา่งๆ	เช่น	การฝากเงินกับสถาบนั

การเงิน	การซ้ือตัว๋สัญญาใช้เงนิ	พันธบตัรรัฐบาล	หุน้กู้	รวมทัง้การลงทนุในหุน้และหนว่ยลงทนุ		ทัง้นีจ้ะตอ้งอยูภ่ายใตป้ระกาศคณะกรรมการกำากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	เรื่อง	การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย

โครงสร้างรายได้

จากตารางข้างต้น	จะเห็นได้ว่าสัดส่วนโครงสร้างรายได้ของบริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 บริษัทฯประกอบธุรกิจหลัก	คือ	รับประกันวินาศภัย	ซึ่งแบ่งออกเป็นแต่ละสายผลิตภัณฑ์ได้	4	ประเภทดังนี้

 - ก�รรับประกันภัยรถยนต์

	 บริษัทฯให้บริการรับประกันภัยความเสี่ยงภัยจากการใช้รถยนต์	 เช่น	 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการชนหรือคว่ำา	 หรือรถสูญหายทั้งคัน	 ความ

บาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตของผู้ขับขี่	ผู้ โดยสาร	และบุคคลภายนอก	ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก	การประกันตัวผู้ขับขี่	และการ

ตอ่สูค้ดทีางแพ่ง	โดยแบง่การรับประกันภยัออกเปน็	การรับประกันภยัรถยนตภ์าคบงัคบัตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ	พ.ศ.2535	

และ	การรับประกันภัยภาคสมัครใจ	ซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ	(ผู้เอาประกันภัย)	และผู้ขาย	(บริษัทประกันภัย)	โดยสามารถเลือกซื้อความ

คุ้มครองได้ตามความต้องการและกำาลังเงินที่มีอยู่	และมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกได้ตามความต้องการ	ดังนี้

	 1.	 ประกันซ่อมศูนย์	 เป็นการรับประกันประเภท	 1	 ซ่ึงมีจุดเด่น	 คือ	 ลูกค้าที่ซ้ือประกันประเภทนี้สามารถนำารถประกันที่เกิดอุบัติเหต ุ

	 	 เข้าซ่อมที่ศูนย์ซ่อมรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆได้		

	 2.	 ประกันตามไมล์	เป็นการรับประกันประเภท	1	เหมาะสำาหรับผู้ขับขี่ที่ใช้รถยนต์น้อยไม่เกิน	70	กิโลเมตรต่อวัน	หรือไม่เกิน	25,550 

		 	 กิโลเมตรต่อปี	

	 3.	 ประกันรถยนต์ตามวัย	(30	UP)	เป็นการรับประกันประเภท	1	สำาหรับผู้เอาประกันภัยที่อายุ	30	ปีขึ้นไป		ถือเป็นกลุ่มผู้เอาประกันภัย 

	 	 ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการขับรถยนต์ที่น้อย		จึงวางใจวัยนี้ให้ได้ ใช้เบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยงภัยในอัตราที่ต่ำากว่า	

ดำาเนิน

การโดย

%การถือหุ้น

ของบริษัท

2560 2559 2558

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการรับประกันภัย

-	อัคคีภัย บริษัท - 130.43 1.43 145.22 1.46 132.51 1.31

-	ภัยรถยนต์ บริษัท - 7,862.39 86.17 8,642.37 86.93 9,004.26 89.21

-	ภัยเบ็ดเตล็ดอื่น บริษัท - 644.58 7.06 644.49 6.48 511.32 5.07

-	ภัยทางทะเล บริษัท - 6.54 0.07 6.78 0.07 6.24 0.06

รวมร�ยได้จ�กก�รรับประกันภัย 8,643.94 94.73 9,438.86 94.95 9,654.33 95.65

รายได้จากการลงทุน

-	รายได้จากการลงทุนสุทธิ บริษัท - 339.73 3.72 391.79 3.94 390.67 3.87

-	กำาไรจากการลงทุน บริษัท - 176.15 1.93 107.30 1.08 49.84 0.49

-	กำาไร	(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้า

บริษัท - (35.29) (0.39) 3.40 0.03 (1.05) (0.01)

รวมร�ยได้จ�กก�รลงทุน 480.59 5.27 502.49 5.05 439.46 4.35

รวมร�ยได้จ�กก�รรับประกันภัยและจ�กก�รลงทุน 9,124.53 100.00 9,941.35 100.00 10,093.79 100.00
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	 4.	 ประกันรถยนต์	2+		เป็นการรับประกันประเภท	2	พิเศษ	คุ้มครองรถประกันทั้งการชน	(เฉพาะชนกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบก) 

		 	 และสูญหายไฟไหม้	วงเงินคุ้มครองรถประกันตั้งแต่	100,000-1,000,000	บาท	

	 5.	 ประกันตามใจ	 เป็นการรับประกันประเภท	 5	 คุ้มครองรถประกันทั้งการชน	 (เฉพาะชนกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบก)	 และ 

	 	 สูญหายไฟไหม้		โดยสามารถเลือกวงเงินคุ้มครองตัวรถยนต์และสูญหายไฟไหม้ได้ตามใจ		

	 6.	 ประกัน	3	คุ้ม	เป็นการรับประกันรถยนต์ประเภท	3	พิเศษ	ที่ให้ความคุ้มครองทั้งรถคู่กรณีและรถผู้เอาประกัน	(เฉพาะชนกับคู่กรณ ี

	 	 ที่เป็นยานพาหนะทางบก)	ในวงเงิน	100,000-300,000	บาท

	 7.	 ประกันรถยนต	์2+	และ	3+	โครงการถูกผิดรับเลย		ลกูคา้จะไดรั้บสทิธปิระโยชนค์า่ชดเชยพาหนะระหว่างทีร่ถเกิดเหตอุยูร่ะหว่างการ 

	 	 จัดซ่อม	ทั้งนี้จะได้รับค่าชดเชยไม่เกิน	2,000	บาท	ต่อปี	(ทั้งกรณีเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด)	

 - ก�รรับประกันภัยอัคคีภัย

								 ให้ความคุม้ครองทรัพยสิ์นของผูเ้อาประกันภยั		ทีเ่กิดความสูญเสียหรือเสียหายจากเหตเุพลงิไหมเ้ป็นหลกั	บริษัทฯให้บริการประกันอคัคภียั 

ทุกประเภท	เช่น	การประกันอัคคีภัยสำาหรับที่อยู่อาศัยและภัยธรรมชาติ		การประกันภัยอัคคีภัยสำาหรับสิ่งปลูกสร้าง	ตัวอาคาร	เฟอร์นิเจอร์	สต๊อก

สินค้า	และเครื่องจักร	สำาหรับธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดย่อม

 - ก�รรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น

	 ให้ความคุม้ครองการประกันอบุตัเิหตสุ่วนบคุคล	ในกรณทีีผู่เ้อาประกันภยัประสบอบุตัเิหตไุดรั้บความบาดเจบ็ทางร่างกาย	และหากผลของ

การบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล	หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิต	บริษัทประกันภัย

จะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัยหรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์	 ใน

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ	ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต	โดยให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุตลอด	24	ชัว่โมง	ทุกแห่งทั่วโลก	และ	การรับ 

ประกันภัยประเภทนี้ครอบคลุมรวมไปถึงการประกันภัยประเภทเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	 เช่น	 การประกันสุขภาพ	 การประกันภัยโรคมะเร็ง	 การประกันภัย

อิสรภาพ	การประกันภัยการเดินทาง	การประกันภัยโจรกรรม	และ	การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด	

 - ก�รรับประกันภัยท�งทะเลและขนส่ง    

	 ใหค้วามคุม้ครองการรับประกันภยัขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศและภายในประเทศ	ซ่ึงแบง่การขนส่งออกเปน็	การขนสง่ทางเรือ	ทางอากาศ 

ทางบก	โดยการให้ความคุ้มครองความเสียหายของสินค้าในระหว่างการขนส่ง	ซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง	เช่น	เรือล่ม	เรือจม	เรือเกยตื้น	

เรือไฟไหม้	เครื่องบินตก	การแตกหักเสีย	การโจรกรรม	ฯลฯ

การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายการตลาด  

	 นโยบายการตลาดจะเน้นการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ	ให้ความสำาคัญในการพิจารณาคัดเลือกภัย	โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงที่

รอบคอบ	ระมัดระวัง	อัตราเบี้ยประกันภัยจะถูกกำาหนดไว้ ให้เพียงพอต่อความเสี่ยงที่บริษัทฯรับ		สามารถคลุมภาระความรับผิดชอบทางสินไหมได ้

นอกจากนี้	 บริษัทฯยังเน้นให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อเพ่ิมศักยภาพและโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างๆ	 โดยการออก

กรมธรรมท์ีต่รงใจ	สามารถสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเฉพาะกลุม่ได	้อาทเิช่น	กรมธรรมป์ระกันซ่อมศูนยส์ำาหรับลกูคา้ทีต่อ้งการความมัน่ใจใน

คณุภาพการซ่อมและอะไหล	่แตป่ระสบปญัหาราคาเบีย้ประกันในทอ้งตลาดสงูเกินกว่าทีจ่ะแบกรับไหว	แตด่ว้ยวิธีการบริหารตน้ทนุทีม่ปีระสิทธภิาพ

ของบริษัทฯ	จงึทำาให้บริษัทฯสามารถกำาหนดราคาในระดบัทีลู่กคา้ส่วนใหญย่อมรับไดแ้ละไดค้วามคุม้คา่ในการซ้ือผลติภณัฑป์ระกันรถยนตซ่์อมศนูย์		

ซ่ึงเปน็เหตผุลสำาคญัทีอ่ธิบายไดว่้า	ทำาไมยอดจำาหนา่ยสนิคา้ดงักลา่วถึงประสบความสำาเร็จในระยะเวลาอนัรวดเร็ว	กรมธรรมป์ระกันรถยนตต์ามไมล	์

“ขับน้อย	จ่ายน้อย”	เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการเป็นผู้นำาด้านนวัตกรรม	สามารถคิดอย่างแตกต่าง	ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงใจออกสู่ตลาด	

หรือกรมธรรม์ถูกผิดรับเลย	ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มคุณค่าทางบริการสำาหรับลูกค้ากลุ่ม	2+	3+	ทั้งที่เป็นฝ่ายถูกและฝ่ายผิด	ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์

เพิ่มเติมในรูปของค่าชดเชยพาหนะ	กรณีรถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ระหว่างซ่อม	ประกันภัยตามวัย	30	อัพ	เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ออกมาในปี	2559	

เพื่อจับกลุ่มเป้าหมายคนขับที่มีความเสี่ยงต่ำา

	 นอกจากนี	้ในส่วนของประกันภยัที่ไม่ใช่รถยนต	์บริษัทฯยงัเป็นรายแรกในประเทศไทย	ทีน่ำาผลติภณัฑรู์ปแบบใหมท่ีม่คีวามแตกตา่งชัดเจน

และน่าสนใจออกสู่ตลาดจำาหน่าย	ได้แก่	กรมธรรม์ประกันสุขภาพตามฟิต		ที่เจาะกลุ่มรักการออกกำาลังกายและดูแลสุขภาพ	เมื่อสุขภาพดี	โอกาส

เจ็บป่วยน้อยลง	สินไหมก็จะไม่สูงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ขาดการดูแลสุขภาพตนเอง	ดังนั้น	เพื่อความเป็นธรรมสำาหรับกลุ่มที่มีการดูแลรักษาสุขภาพ	

บริษัทฯจึงคิดเบี้ยประกันในอัตราที่ถูกลงกว่ากลุ่มที่ให้ความสำาคัญต่อการดูแลสุขภาพน้อยกว่า	และผลิตภัณฑ์ที่ออกมาในปี	2559	ได้แก่	ประกัน

สุขภาพเด็ก	(Super	Kids)	คุ้มครองสำาหรับเด็กอายุ	1-14	ปี	คุ้มครอง	5	โรคเด็กสุดฮิต	คือ	ไข้หวัดใหญ่	ไข้เลือดออก	อาหารเป็นพิษ	มือเท้าเปื่อย

และทันตกรรม
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	 ในปี	 2560	 บริษัทฯได้ ให้ความสำาคัญกับการตลาดในยุคดิจิตอลเพ่ิมมากข้ึน	 จึงมีนโยบายในการเร่งรัดและส่งเสริมการปฏิบัติงานของ

พนักงาน	 และคู่ค้า	 ตัวแทน/นายหน้า	 ของบริษัทฯให้ทันสมัย	 เพื่อรองรับการไหลบ่าของกระแสดิจิตอล	 ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน	 การเพ่ิมช่อง

ทางการจัดจำาหน่าย	และการเข้าถึงซึ่งการให้บริการที่มีคุณภาพ	หรือ	Insurtech	เช่น	การใช้	Mobile	Phone	และ	Application	ต่างๆ	ที่ทันสมัย	

ทั้งนี้	เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ลูกค้าและคู่ค้าให้สามารถเข้าถึงการบริการและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบและแนวทางที่เป็นดิจิตอลอีกช่องทางหนึ่ง

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯได้ปรับประโยควิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	 โดยเพ่ิมเติมประโยค	 “Insurtech”	 เข้าไปในประโยควิสัยทัศน์เดิม	 เพื่อให้ทุกหน่วย

งานในองค์กร	และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและมีความมุ่งมั่นสู่ยุคการเปลี่ยนผ่านไปยังยุคดิจิตอลอย่างแท้จริงด้วยกัน	เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯให้ความ

สำาคัญและใส่ใจในการตั้งรับกระแส	Digital	Disruption	ที่กำาลังอยู่ในความสนใจ	ซึ่งเริ่มส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยและธุรกิจภาพรวมอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้	

ลักษณะลูกค้า และ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

	 โดยส่วนใหญจ่ะเปน็ลูกคา้รายบคุคลกลุ่มระดบักลางลา่งข้ึนไป	เบีย้ประกันลกูคา้ในกรุงเทพมสีดัสว่นเทา่กับร้อยละ	36.8	ในขณะทีภ่มูภิาค

เท่ากับร้อยละ	63.2	โดยมีการกระจายไปทั่วทุกภาค	ประเภทรถที่ทำาประกัน	ร้อยละ	84	เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล	และร้อยละ	16	เป็นรถเพื่อการ

พาณิชย์

ช่องทางการจำาหน่าย

	 ในส่วนของช่องทางจำาหน่ายนั้น	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการรุกตลาดหลายช่องทางเพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุด	 การมีหลาย

ช่องทางเป็นการอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค	 ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ช่องทางที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของตนเองได้	 บางรายต้องการ

การสนทนาแบบพบหน้ากับตัวแทน	ในขณะที่บางรายชอบที่จะสนทนาทางโทรศัพท์	หรือติดต่อกับบริษัทฯทางออนไลน์	เป็นต้น	ดังนั้น	ชอ่งทางการ

ตลาดของบริษัทฯจึงถูกกำาหนดให้ครอบคลุมทั้งช่องทางดั้งเดิม	 เช่น	 ตัวแทน	 สถาบันการเงิน	 ไปจนถึงช่องทางสมัยใหม่	 เช่น	 ห้างสรรพสินค้า 

การขายทางโทรศัพท์	และการขายผ่านอินเตอร์เน็ต

	 การทำาตลาดหลายช่องทาง	นอกจากทำาให้บริษัทฯ	สามารถเข้าถึงกลุม่ลกูคา้เปา้หมายไดห้ลายกลุม่แลว้	ยงัช่วยลดความเส่ียงในการกระจกุ

ตัวของรายได้ ในช่องทางใดช่องทางหนึ่งมากเกินไป		ปัจจุบันสัดส่วนรายได้จากแต่ละช่องทางจำาหน่ายมีการกระจายอย่างเหมาะสม	ดังนี้	สถาบัน

การเงินและโชว์รูม	ร้อยละ	23.28		ตัวแทนกรุงเทพ	13.35		ตัวแทนภูมิภาค	34.72		โบรกเกอร์	12.83		ขายตรง	15.83		ส่วนอัตราพึ่งพิงตัวแทน

หรือนติบิคุคลรายใหญก็่อยู่ในระดบัทีน่า่พอใจเช่นกัน	โดยยอดเบ้ียประกันสูงสุดของตวัแทน	10	อนัดบัแรก	เทยีบกับมลูคา่เบ้ียประกันภยัรวมเฉลีย่

ทั้งปี	2560	อยู่ที่อัตราร้อยละ	27.52	โดยรายที่สูงสุด	บริษัทฯมีอัตราพึ่งพิงเบี้ยประกันอยู่ที่ร้อยละ	5.82

ช่องทางการจำาหน่ายของบริษัทฯ		สามารถแยกตามผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

	 -	 การประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับมีการจำาหน่ายผ่านตัวแทนร้อยละ	50.42	 โดยตัวแทนกรุงเทพมีสัดส่วนร้อยละ	

13.04	และตัวแทนภูมิภาคมีสัดส่วนร้อยละ	37.38	สำาหรับการจำาหน่ายผ่านสถาบันการเงินและโบรกเกอร์	มีสัดส่วนร้อยละ	33.70	ส่วนที่เหลือ

เป็นการจำาหน่ายตรง

	 -	 การประกันอคัคภียั	อาศัยตวัแทนและนายหนา้เป็นช่องทางการจำาหนา่ยหลกัโดยการจำาหนา่ยผา่นตวัแทนและนายหนา้มสัีดส่วนร้อยละ 

57.69	ส่วนการจำาหน่ายผ่านสถาบันการเงินมีสัดส่วนร้อยละ	33.36	ส่วนที่เหลือเป็นการจำาหน่ายตรง

	 -	 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและภัยเบ็ดเตล็ดอื่น	 อาศัยสถาบันการเงินเป็นช่องทางการจำาหน่ายหลักถึงร้อยละ	 59.74	 และ	

จำาหน่ายผ่านตัวแทนและนายหน้ามีสัดส่วนร้อยละ	23.51	ส่วนที่เหลือเป็นการจำาหน่ายตรง

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

											ปัจจุบันในธุรกิจประกันวินาศภัยมีบริษัทประกันวินาศภัยจำานวนมากถึง	60	บริษัท	ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย

ค่อนข้างกระจุกตัว	กล่าวคือ	ณ	31	ธันวาคม	2560	บริษัท	ประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด	10	อันดับแรกมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันถึง

ร้อยละ	62.17	และบริษัทที่มีเบี้ยประกันภัยสูงสุดอันดับแรกมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ	16.47	สำาหรับบริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	

มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ	8	อยู่ที่ร้อยละ	4.06	แต่หากพิจารณาเฉพาะส่วนแบ่งการตลาดเฉพาะรถยนต์	บริษัทฯมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ	3 

อยู่ที่ร้อยละ	6.22

	 บริษัทประกันวินาศภยัยงัคงอาศัยช่องทางตวัแทนเปน็ช่องทางหลกัในการขยายตลาด	อยา่งไรก็ด	ีปัจจบัุน	บริษัทนายหนา้ประกันวินาศภยั

ออนไลน์	 (Online	Broker)	ได้เปิดตัวเพิ่มขึ้นจำานวนมาก	ซึ่งมีทั้งบริษัทที่เป็น	website	เปรียบเทียบให้ลูกค้าเลือกซื้อได้หลายบริษัทและบริษัทที่

เสนอขายให้เฉพาะบริษัทประกันภยับริษัทเดยีว	คาดว่าในอนาคต	บริษัทนายหนา้ประกันวินาศภยัออนไลนจ์ะเพ่ิมข้ึนอยา่งตอ่เนื่อง	เนื่องดว้ยตอ้งการ

เพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากขึ้นในยุคของสังคมดิจิตอล
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

	 1.	 แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยคาดว่าจะมีทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้นกว่าปี	 2560	 รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะ

เร่งผลักดันการลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	(EEC)	รวมทั้งเร่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่		

	 2.	 ในระยะยาว	 อุตสาหกรรมประกันภัยยังมีศักยภาพที่จะเจริญเติบโตได้อีกมาก	 ประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางของกลุ่มประเทศอาเซียน	

ถือว่ามีความได้เปรียบในเชิงที่ตั้งและภูมิประเทศ	 จึงเป็นที่หมายตาของนักลงทุนต่างประเทศในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย	 ถึงแม้เศรษฐกิจ

ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้แสดงสัญญาณในการฟื้นตัวแล้วก็ตาม	คาดว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตไม่สามารถเทียบได้กับอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	นอกจากนี้	อัตราการเข้าถึงของการประกันภัยของประเทศไทยยังอยู่ใน

ระดับต่ำาเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วจึงมีโอกาสในการขยายตัวอีกมาก

	 เรื่องทีท่า้ทายตอ่ธรุกิจประกันวินาศภยัยงัคงเปน็เรื่องการรักษาความไดเ้ปรียบในการแข่งขัน	ทา่มกลางการแข่งขันทีเ่ช่ียวกรากพร้อมกับกฎ

ระเบยีบทีม่แีนวโนม้ว่าจะมรีะดบัมาตรฐานทีสู่งข้ึน	มหีลายปจัจยัทีบ่ริษัทประกันภยัตอ้งพิจารณาไปพร้อมๆกัน	ไมว่่าจะเปน็ประเดน็ความเสีย่งเรื่อง

ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต	หรือการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ซึ่งนอกจากต้องเตรียมตัวป้องกันบริษัทประกันภัย

ต่างชาติไม่ให้เข้ามาช่วงชิงตลาดในประเทศแล้ว	ยังต้องวางแผนดำาเนินการขยายธุรกิจไปยังประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ขณะ

เดียวกันก็ต้องระวังความเพียงพอของทุนตามเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

	 เนื่องดว้ยการเปดิเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทำาให้การเคลื่อนยา้ยทนุและแรงงานเสรีมากข้ึน	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วข้ึนซ่ึงจะมี

ผลตอ่ปริมาณการคา้ระหว่างกันตลอดจนรายไดป้ระชากรเฉลีย่ตอ่คนเพ่ิมสูงข้ึน	ซ่ึงนบัเปน็โอกาสทีด่ขีองบริษัทประกันวินาศภยัเนื่องจากเมื่อรายได้

ประชากรตอ่หวัมากข้ึน	การซ้ือประกันภยัก็จะเพิม่ข้ึนตาม	โดยเฉพาะอยา่งยิง่อตัราการเข้าถึงการประกันภยั	(PENETRATION	RATE)	ในประเทศ

อาเซียนยงัอยู่ในระดบัทีต่่ำา	จงึยงัมโีอกาสเตบิโตไดอ้กีมาก	นอกจากนี	้ยงัมเีรื่องทีท่า้ทายสำาหรับบริษัทประกันวินาศภยัในอนาคตเปน็อยา่งมากและ

ไม่สามารถมองข้ามได้ก็คือการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่ยุคของดิจิตอลและสังคมสูงอายุ	ในยุคสังคมออนไลน์ที่

ผูค้นตา่งก็มพีฤตกิรรมเร่งรีบ	มคีวามอดทนตอ่การรอคอยน้อยลงและการปฏสิมัพันธน์อ้ยลง	พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปเหลา่นีย้อ่มสง่ผลตอ่โครงสร้าง

ของช่องทางจำาหน่ายและความพึงพอใจต่อบริการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 จึงมีความจำาเป็นที่ธุรกิจประกันวินาศภัยต้องปรับตัวให้ทันต่อปัจจัยสภาพ

แวดล้อมที่เปลี่ยนไปในทุกมิติ	ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์	การจำาหน่ายและการบริการ	นอกจากนี้	สัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับรวมของแต่ละประเภท

ก็จะเปลีย่นไปในอนาคตเช่นกัน	เนื่องจากโครงสร้างอายขุองประชากรจะเร่ิมเปลีย่นไปโดยมสัีดส่วนของผู้สูงวัยมากข้ึนเรื่อยๆจนเข้าสู่สังคมสูงอายุ

อย่างสมบูรณ์ภายในปี	2567

ก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์หรือบริก�ร

  แหล่งที่ม�ของเงินทุน

  นโยบายการจัดหาเงินทุน

	 	 ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ	มีแหล่งที่มาของเงินทุนดังนี้   

	 1.			เงินกองทุน	ประกอบด้วย

	 	 1.1	 ทุนจดทะเบียน	หมายถึง	ทุนที่จดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว	รวมทั้งส่วนเกินมูลค่าหุ้นด้วย

	 	 1.2	 ทุนสำารองตามกฎหมาย	เป็นเงินสำารองที่กันไว้จากกำาไรสุทธิก่อนจ่ายเงินปันผล

	 	 1.3	 กำาไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรรแล้ว	ของรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

	 2.			กระแสเงินสดรับจากการดำาเนินงาน	 ซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนที่สำาคัญของบริษัทฯได้มาจากการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัย	 และค่าเบี้ย 

	 	 ประกันภัยต่อ	จากผู้เอาประกันภัย	ตัวแทน	นายหน้า

	 3.	 เงินรับจากกิจกรรมลงทุน	 บริษัทฯจะนำาเงินสดรับจากการดำาเนินงานที่เหลือจากการใช้จ่ายตามภาระผูกพันไปลงทุนตามเงื่อนไขที่ 

	 	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำาหนด	 ทำาให้ได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียรับและ 

		 	 เงินปันผล	รวมทั้งกำาไร	(ขาดทุน)	จากการขายหลักทรัพย์

	 4.			เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	บริษัทฯได้ทำาสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีไว้กับธนาคารพาณิชย์		เพื่อไว้ ใช้เป็นแหล่งเงินทุนกรณีฉุกเฉิน	เช่น 

		 	 การจ่ายค่าสินไหมรายใหญ่ๆ		ณ		31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯไม่มียอดเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

  นโยบายการให้กู้ยืม

	 	 บริษัทฯ	 กำาหนดนโยบายการให้กู้ยืมตามเงื่อนไขที่กำาหนดในประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

			 เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย



17รายงานประจำาปี 2560 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)

	 ปจัจบุนับริษัทฯ	ยงัไมม่นีโยบายทีจ่ะขยายสินเชื่อไปใหแ้ก่บคุคลภายนอกแตจ่ะใหส้นิเชื่อแก่พนกังานบริษัทฯทีกู้่เงินเพื่อเปน็สวัสดกิารเทา่นัน้	

ซึ่งถ้าเป็นการกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย	บริษัทฯก็จะให้พนักงานนำาอสังหาริมทรัพย์นั้นมาจำานองเพื่อเป็นหลักประกันด้วย

	 สำาหรับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่จะนำามาจำานองเป็นประกันนั้น	 บริษัทฯจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 คือ	 ใช้ราคาประเมินของกรมธนารักษ์หรือราคาประเมินของนิติบุคคลที่นายทะเบียนให้ความเห็น

ชอบใหเ้ปน็ผูป้ระเมนิราคาอสังหาริมทรัพยห์รือราคาที่ไดรั้บความเหน็ชอบเปน็หนงัสือจากสำานกังานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย

	 -	 การบริหารความเสี่ยงจากการให้กู้ยืม

								 บริษัทฯจะพิจารณาการให้กู้ยืมโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำาหนดในประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	

เรื่องการลงทนุประกอบธรุกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภยัอยา่งเคร่งครัด	ตลอดจนมกีารวิเคราะห์สนิเชื่อตามหลกัวิชาการทีด่	ีมกีารกำาหนดเงื่อนไข

การผ่อนชำาระที่สอดคล้องกับกระแสเงินที่ผู้กู้จะสามารถชำาระหนี้ได้	รวมทั้งกำาหนดดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสมกับความเสี่ยง

 นโยบายในการบริหารสภาพคล่อง

	 บริษัทฯ		มีนโยบายในการบริหารสภาพคล่องให้เพียงพอและเหมาะสม	โดยการเร่งรัดการจัดเก็บเบี้ยค้างรับให้รวดเร็ว		เพื่อเตรียมสภาพ

คล่องสำาหรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน		และมีการจัดทำาประมาณการกระแสเงินสด	รับ	-	จ่าย	ในแต่ละสัปดาห์	

เพื่อใหก้ารบริหารเงินเปน็ไปอยา่งมปีระสิทธภิาพ	บริษัทฯเนน้ใหค้วามสำาคญัตอ่หนีสิ้นระยะสัน้ตวัหลกัทีม่ผีลตอ่สภาพคลอ่ง	คอื	คา่สินไหมทดแทน

คา้งจา่ย	โดยบริษัทฯไดจ้ดัสรรเงนิส่วนหนึง่ไปลงทนุในตราสารการเงินระยะสัน้ทีส่ามารถเปลีย่นเป็นเงินสดไดท้นัท	ีเช่น	เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์

ของธนาคารพาณิชย์	ทั้งนี้	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำาหรับการจ่ายชำาระหนี้ระยะสั้นในส่วนที่ไม่สามารถประมาณการได้ล่วงหน้า

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

		 ในระยะ	3	ปีที่ผ่านมา	บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	

 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

								 --ไม่มี--
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ปัจจัยความเสี่ยง

	 บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเส่ียง	 ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจ	 หากบริษัทฯมีการบริหารความเส่ียงอย่าง 

มีระบบ	 มีมาตรฐาน	 ก็จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทฯที่มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ	 นำามาซ่ึงความเชื่อมั่นจากสาธารณชน	 โดยบริษัทฯ	 

ไดม้กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเปน็ผู้กำาหนดกรอบและนโยบายบริหารความเสีย่ง	วิธกีารดำาเนนิงาน	และแผนการดำาเนนิงานการ

บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ		ดังนี้	

	 1)	 มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัทฯ	รวมทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

	 2)	 จัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

	 3)	 ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

	 4)	 ส่งเสริมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรได้รับรู้และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด	 และให้หน่วยงานนำาไปเป็นแนวทางและกลยุทธ์ 

	 	 ในการบริหารความเสี่ยง	 และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบอย่างต่อเนื่อง	 และจัดให้มีการอบรม	 สื่อสารให้พนักงานทุก 

	 	 ระดับให้มีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการความเสี่ยงในงานที่รับผิดชอบอีกด้วย

	 5)	 ตรวจสอบ	ตดิตาม	และประเมนิความเสีย่งทีจ่ะเกิดข้ึนตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไปทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอกองคก์รอยา่ง 

	 	 ต่อเนื่อง

	 6)	 ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นำาไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร	

	 บริษัทฯ	ได้จัดทำาแผนภูมิความเสี่ยง	(Risk	Map)	เพื่อระบุและประเมินปัจจัยความเสี่ยง	(Risk	Factors)	ที่มีผลกระทบต่อการดำาเนิน

งานของบริษัทฯ	กำาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง	(Key	Risk	Indicators:	KRIs)	และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	(Risk	Appetite)	สำาหรับทุกปัจจัย

ความเส่ียงเพื่อติดตามผลการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้ก็เพื่อ 

ใหก้ารดำาเนนิธรุกิจของบริษัทฯ	สอดคลอ้งกับนโยบายการกำากับดแูลกิจการทีด่ตีามหลกัการบรรษัทภบิาล	และดำาเนนิการภายใตก้ฎหมาย	กฎระเบยีบ	

และข้อบังคับของทางการอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

	 การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ในปี	 2560	 เน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพภายใน	 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการ

แข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป	 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยี	 อีกทั้ง	 การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นลักษณะธุรกิจที่จำาเป็นต้อง

รองรับความเส่ียงหรือความเสียหายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในอนาคต	 รวมถึงการดำารงเงินกองทุนให้เพียงพอตามลักษณะการประกอบธุรกิจ	

ทั้งนี้	เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย	ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	การบริหาร 

ความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพจะสะท้อนถึงการบริหารจัดการที่ดีในการประกอบธุรกิจ	 และเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียอันจะทำาให้ธุรกิจหยุด

ชะงัก	หรือดำาเนินกิจการต่อไปไม่ได้	บริษัทฯจึงได้กำาหนดปัจจัยความเสี่ยงที่สำาคัญตลอดจนแนวทางป้องกันและแก้ไข	สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

 1. คว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์ (Strategic Risk)

เป็นความเส่ียงที่เกิดจากการกำาหนดแผนกลยุทธ์	 แผนดำาเนินงาน	 และการนำาไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและ

ภายนอก	ส่งผลให้ไม่บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำาหนดไว้	

 ปัจจัยเส่ียงที่บริษัทฯนำามาพิจารณาในการกำาหนดแผนกลยุทธ์	 ได้แก่	 จำานวนเบี้ยประกันภัยรับไม่ถึงตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ ในแผน

กลยุทธ์		สัดส่วนรายได้ไม่ตรงตามแผนกลยุทธ์		เป้าหมายการเติบโตไม่เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กำาหนดไว้		ระดับความรุนแรงในการแข่งขันของ

ธุรกิจประกันภัย	การพึ่งพิงรายได้เบี้ยประกันภัยจากช่องทางใดช่องทางหนึ่งมากเกินไป	ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมานี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ

ไมท่างตรงก็ทางออ้ม	ซ่ึงในอนาคตนัน้มแีนวโนม้สูงทีบ่ริษัทประกันภยัจะรวมเข้าดว้ยกันหรือไมก็่ร่วมลงทนุกับบริษัทประกันภยัตา่งชาตเิพื่อทีจ่ะเสริม

ฐานทุนและความเชี่ยวชาญด้านการประกันภัย

 ก�รบริห�ร/จัดก�รคว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์ 

	 บริษัทฯ	บริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	โดยพิจารณาถึงเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และทิศทางการดำาเนินงาน	เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัย

ทศันข์องบริษัทฯ	โดยวางแผนการดำาเนนิงานตัง้แตร่ะดบัองคก์รไปจนถึงระดบัหนว่ยงาน	ซ่ึงผูบ้ริหารระดบัสูงมส่ีวนร่วมในการพจิารณาและอนมุตัิ

แผนงานต่างๆ	โดยจัดให้มีโครงสร้างการจัดการภายในองค์กร	บุคลากร	งบประมาณ	ระบบข้อมูลสารสนเทศ	ระบบการติดตามผล	และควบคุม

การปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม	 พร้อมทั้งกำาหนดสัญญาณเตือนในกรณีที่การดำาเนินงานมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามแผน	 เพื่อให้สามารถปรับ

เปลีย่นแผนกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกับสภาวการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป	และเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบริษัทฯกำาลงัดำาเนนิงานมาในทศิทางทีถู่กตอ้งและเปน็ไปตาม 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯยังคำานึงถึงความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 ที่อาจมี 

ผลกระทบตอ่การดำาเนนิธรุกิจของบริษัทฯ	เนื่องจากจำานวนบริษัทรับประกันภยัตา่งประเทศทีเ่ข้ามาดำาเนนิธรุกิจภายในประเทศจะมากข้ึน	โดยเฉพาะ 

บริษัทรับประกันภัยต่างประเทศที่มีความมั่นคงและมีความแข็งแกร่งทางการเงินสูง	 ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงข้ึนและทำาให้ราย

ได้จากการรับประกันภัยของบริษัทฯอาจลดลงหรือไม่เป็นไปตามคาดการณ์ได้	 บริษัทฯ	 จึงได้มีการปรับปรุงกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้อง



19รายงานประจำาปี 2560 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)

กบัทศิทางของอตุสาหกรรมประกนัภยัในปัจจุบนั	โดยมกีารพฒันารูปแบบกรมธรรม์ให้มีความหลากหลายมากยิง่ขึ้น		เพื่อใหส้ามารถตอบสนองตอ่ 

ความต้องการของลูกค้า	หรือพัฒนาช่องทางการจำาหน่ายใหม่ๆ	เพื่อการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น	ในช่วง	10	ปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้เริ่มพัฒนาให้มีขีด

ความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึนตามลำาดบั	โดยไดรุ้กขยายงานดา้น	Non	Motor	มากข้ึน	รวมถึงไดส้ร้างความแตกตา่งทัง้การบริการและผลติภณัฑ	์

	 ทัง้นี	้เพื่อเปน็การสร้างคณุลักษณะของตราสินคา้ให้มคีวามโดดเดน่และแข็งแกร่ง	(Strong	Brand	Value)	บริษัทฯไดเ้พ่ิมความหลากหลาย 

ของรูปแบบผลิตภณัฑ์	เพิม่ชอ่งทางการจัดจำาหน่าย	การจัดตั้งศูนย	์Call	Center	เบอร์เดียวทั่วไทย	รวมทั้งการการันตีการไปถึงสถานที่เกดิเหตุเร็ว 

ซ่ึงเปน็ตวัอยา่งในส่ิงทีบ่ริษัทฯไดด้ำาเนนิการตามกลยทุธก์ารสร้างความประทบัใจให้ลกูคา้	อกีทัง้	ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา	บริษัทฯสามารถพัฒนาการ

บริการให้ดียิ่งข้ึน	 เนื่องจากบริษัทฯดำาเนินนโยบายการกำาหนดราคาหรืออัตราเบ้ียประกันให้เพียงพอ	 จึงสามารถนำากำาไรมาพัฒนาศักยภาพของ

องค์กรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง			

 2. คว�มเสี่ยงของภัยที่เกิดจ�กก�รรับประกันภัย (Insurance Risk)

	 เปน็ความเส่ียงทีเ่กิดจากความผนัผวนของความถ่ี	ความรุนแรง	และเวลาทีเ่กิดความเสียหายทีเ่บีย่งเบนจากสมมตุฐิานที่ใช้ ในการกำาหนด

อัตราเบี้ยประกันภัย	การคำานวณเงินสำารองประกันภัยและการพิจารณารับประกันภัย	

	 ปจัจยัเส่ียงทีเ่กิดจากการรับประกันภยัทีส่ำาคญัของบริษัทฯ	คอื	การเปลีย่นแปลงของระดบัความถ่ีและความรุนแรงของภยัทีบ่ริษัทฯรับโอน

ความเสี่ยง	ทั้งจากภัยธรรมชาติ	ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัญหาสิ่งแวดล้อม	การกำาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย	การกระจุกตัวของภัย 

ที่รับไว้	ค่าใช้จ่ายสูงกว่าสมมติฐานที่กำาหนดไว้	การจัดสรรเงินสำารองเบี้ยประกันภัยและเงินสำารองค่าสินไหมทดแทน	การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของผูถื้อกรมธรรม/์ผูเ้อาประกันภยั	และการพัฒนาผลติภณัฑป์ระกันภยัใหม่ๆ 	โดยอาจส่งผลกระทบตอ่จำานวนคา่สินไหมทดแทนและกระแสเงินสด

ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต	

 ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นก�รประกันภัย

	 เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านนี้	บริษัทฯ	จึงได้วางหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยอย่างละเอียดและรอบคอบ		มีการกำาหนด

เงื่อนไขความคุม้ครองทีเ่หมาะสมกับความเส่ียงภยัทีแ่ทจ้ริง	โดยพจิารณาจากสถิตข้ิอมลูการเกิดอบุตัเิหตแุละอตัราสินไหมของรถยนตแ์ตล่ะประเภท

มาเทียบเคียงกับข้อมูลของอุตสาหกรรม	 อีกทั้งยังมีการควบคุมและติดตามข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางในการปรับเบ้ียประกันภัยและ

เงื่อนไขความคุ้มครองให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	 เช่น	 จากการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เพ่ิมข้ึนของภาครัฐ 

ทำาใหบ้ริษัทฯมโีอกาสเตบิโตจากการรับประกันภยัโครงการตา่งๆ	ทีจ่ะเกิดข้ึน	ดงันัน้	บริษัทฯจงึตอ้งมกีารกำาหนดและทบทวนแนวทางการรับประกันภยั 

สำาหรับโครงการเหล่านี้โดยเฉพาะ	เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความเสี่ยงภัยที่แท้จริง

 ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นก�รจัดก�รสินไหมและก�รสำ�รองค่�สินไหมทดแทน

	 บริษัทฯ	มีการกำาหนดนโยบายการจัดการสินไหมทดแทน	กำากับ	ดูแล	และติดตามสถานะของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน		ปรับปรุง

มาตรฐานการจัดการสินไหมให้มีความรัดกุม	เป็นธรรม	และคล่องตัวมาก	โดยได้ ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยอมรับโดยทั่วไป	คำานวณ

และรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต	 มีการติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินสำารอง	 เพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่

อาจส่งผลกระทบต่อการตั้งเงินสำารองของบริษัทฯ	อย่างสม่ำาเสมอ	เพื่อให้แน่ใจว่า	เงินสำารองที่ตั้งไว้เพียงพอสำาหรับภาระผูกพันที่บริษัทมีต่อผู้เอา

ประกันภัยในอนาคต	และให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยสอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของเงินสำารองประกันภัย	

 ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นก�รประกันภัยต่อ

	 บริษัทฯ	ยงัคงคำานงึถึงการกระจกุตวัจากการรับประกันภยัและการทำาประกันภยัตอ่	โดยกระจายความเส่ียงในการรับประกันภยัจากลกูคา้

ในกลุ่มต่างๆ	 และมีการโอนความเส่ียงไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อผ่านสัญญาประกันภัยต่อทั้งวิธีที่เป็นสัญญาล่วงหน้ารายปีและวิธีที่เป็นการทำา

เฉพาะราย	โดยเนน้บริษัทรับประกันภยัตอ่ทีม่คีวามแข็งแกร่งทางการเงนิเปน็หลกั		เพื่อบริหารพอร์ตการรับประกันภยัใหม้สัีดส่วนของการประกันภยั 

อย่างเหมาะสมทั้งในด้านผลรวมของผลการพิจารณารับประกันภัยและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ

	 นอกจากนี้	 ความเส่ียงภัยอันอาจเกิดจากอุบัติภัยรุนแรงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ก็เป็นปัจจัยเส่ียงอีกข้อหน่ึงที่ไม่สามารถมองข้ามได้ 

เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของบริษัทฯได้	 ดังนั้น	 บริษัทฯจึงจัดให้มีการกระจายความเสี่ยงภัยตามหลักวิชาการของการประกันภัย 

เพื่อให้บริษัทฯมีความสามารถรองรับเหตุการณ์ความเสียหายใหญ่ที่อาจเกิดข้ึน	 เช่น	 อุทกภัย	 วาตภัย	 พิบัติภัยต่างๆ	 โดยมีการจัดซ้ือสัญญา

ประกันภัยต่อ	Excess	Of	Loss	สำาหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	ซึ่งบริษัทฯเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์รายใหญ่ในอุตสาหกรรมนั้น	ในป ี

2560	 บริษัทฯได้ซ้ือประกันต่อแบบ	 Excess	 of	 Loss	 โดยจำากัดความรับผิดชอบสูงสุดของผู้รับประกันภัยต่อให้สูงถึงไม่เกิน	 190	 ล้านบาท 

ต่อ	1	เหตุการณ์	เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯโดยโอนความรับผิดให้กับผู้รับประกันต่อ	เนื่องจากบริษัทฯตระหนักดีว่าความต้องการ

ของประชาชนในการซื้อประกันภัยรถยนต์สำาหรับความเสียหายจากน้ำาท่วมมีเพิ่มขึ้น		

 3. คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง (Liquidity Risk)

	 เปน็ความเส่ียงทีเ่กิดจากการทีบ่ริษัทฯไมส่ามารถชำาระหนีสิ้นหรือภาระผกูพันเมื่อถึงกำาหนด	เนื่องจากไมส่ามารถเปลีย่นสนิทรัพย์ใหเ้ปน็

เงินสดได้	หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ	หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่มีต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้	
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 เพื่อเปน็การบริหารความเส่ียง	บริษัทฯ	ไดม้กีารสำารองเงนิกองทนุทีม่ากพอทีจ่ะรองรับการประกอบธรุกิจ	ตลอดจนรองรับเหตกุารณท์ี่ไม่

คาดคดิทีอ่าจจะเกิดข้ึน	และเปน็เงินกองทนุทีส่ร้างความมัน่ใจใหกั้บผูเ้อาประกันภยัว่าบริษัทฯสามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัได	้	อกีทัง้ยงัจดัใหม้แีหล่ง

เงนิทนุสำารอง	ไดแ้ก่	วงเงินเบกิเกินบญัชี	วงเงินกู้ระยะส้ันกับธนาคารพาณชิยท์ีส่ามารถเบกิใช้ไดท้นัทหีากมคีา่ใช้จา่ยเกิดข้ึนเหนอืความคาดหมาย 

ซ่ึงเพียงพอทีจ่ะรองรับความเส่ียงดา้นสภาพคล่องน้ีได	้นอกจากนี	้บริษัทยงัลงทนุในสินทรัพยท์ีม่สีภาพคลอ่งสูง	ประกอบกับมกีารบริหารจดัการทีม่ี

ประสทิธิภาพสามารถรักษาระดบัเงนิสดในมอืใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมตลอดเวลา	ทำาใหเ้ชื่อมัน่ว่าความเส่ียงดา้นสภาพคลอ่งอยู่ในระดบัทีค่วบคมุได	้

	 อย่างไรก็ตาม	การดำารงเงินกองทุนที่มากเกินไปอาจทำาให้บริษัทฯเสียโอกาสในการนำาเงินกองทุนนี้ไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุด	ตามประกาศนายทะเบยีนเรื่อง	การดำารงเงินกองทนุของบริษัทประกันวินาศภยัตามระดบัความเส่ียง	ลงวันที	่31	สิงหาคม	2554	ไดก้ำาหนดว่า	

ตัง้แต	่1	มกราคม	2556	เปน็ตน้ไป	บริษัทฯจะตอ้งมอีตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทนุไมต่่ำากว่า	ร้อยละ	140		โดยข้อมลู	ณ	30	กันยายน	2560 

บริษัทฯมีอัตราส่วนดังกล่าวที่ร้อยละ	547.45	และ	บริษัทฯยังคงมีเงินกองทุนส่วนเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนดเป็นจำานวนถึง	6,140.89	ล้านบาท

 4. คว�มเสี่ยงด้�นก�รปฏิบัติก�ร (Operational Risk)

	 เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความผิดพลาดในการดำาเนินงาน	 ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากประสิทธิภาพของบุคลากรหรือระบบงานซึ่งหมาย

รวมถึงระบบการตดิตามควบคุม	และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	ผลของความเส่ียงดงักลา่วอาจเปน็ความเสียหายทีวั่ดคา่เปน็จำานวนเงนิได	้	หรือ

ความเสียหายที่ไม่สามารถวัดมูลค่าเป็นตัวเงินได้	เช่น	ความเสียหายต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงอันดีงามของบริษัทฯ

 ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร	บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี	โดยมีการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานใน

ทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง	มีการจัดสรรบุคลากรอย่างเพียงพอและมีคุณสมบัติตรงตามลักษณะงาน	อีกทั้งยังมีการวางระบบให้พนักงานสามารถ

ทำางานทดแทนกันได้	ไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร	ทำาให้การดำาเนินงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง	รวมถึงมีการจัดอบรมให้พนักงานมีความรู้ความ

เข้าใจในความรู้ ในทุกสาขาวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยและผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ของบริษัทฯ	ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	 นอกจากน้ี	 บริษัทฯยังกำาหนดให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบต่อการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการของหน่วยงานตนเอง	

พร้อมทั้งยังปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในระดับพนักงาน	รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานอย่างเป็นรูปธรรมด้วย

	 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก	 บริษัทฯมีการจัดทำาแผนรองรับการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

(Business	Continuity	Plan)	 โดยมีสถานที่ทำางานสำารองและศูนย์ข้อมูลสำารองที่พร้อมใช้ได้ทันที	และมีการรวมศูนย์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของ

พนักงานเชื่อมมาจากส่วนกลาง	 (Server)	 ซ่ึงจะช่วยให้บริษัทฯสามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน	 และทำาให้ธุรกิจของบริษัทฯสามารถดำาเนินต่อ 

ไปได้	แม้ต้องเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน

	 ทัง้นี	้ไดม้กีารจดัทำารายงานและประเมนิความเส่ียงจากกระบวนงาน/กิจกรรมหลกัของบริษัทฯอยา่งตอ่เนื่อง	ซ่ึงประกอบดว้ย	กระบวนการ

หารายได้จากการรับประกันภัยและกระบวนการจัดการสินไหมทดแทน	ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงได้ถูกนำาเสนอต่อกรรมการผู้จัดการและคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯทัง้นี	้ยงัไดก้ำาหนดใหม้รีะบบการปฏบิตังิานและการควบคมุภายใน	ภายใตก้ารกำากับดแูลโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	 เพื่อลดความเส่ียงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ซ่ึงฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯจะเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกๆด้าน 

รวมทั้งการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 พร้อมทั้งให้คำาแนะนำาในการปรับปรุงระบบและกระบวนการทำางาน	 เพื่อให้เกิดความเส่ียง 

ดา้นปฏบิตักิารใหน้อ้ยทีส่ดุ	นอกจากนีห้นว่ยงาน	ทกุระดบัในบริษัทฯยงัถือเปน็ภารกิจสำาคญัทีจ่ะตอ้งตดิตาม	ควบคมุ	และประเมนิผลดา้นปฏบัิตกิาร 

เพื่อให้ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอยู่ในระดับที่ควบคุมได้		

	 นอกจากนี้	 ยังมีการกำาหนดแผนรองรับการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	 กำาหนดข้ันตอนวิธีปฏิบัติในการดำาเนินการ	 กำาหนดระบบงาน

ที่สำาคัญ	 ทั้งระบบงานที่บริษัทใช้บริการจากผู้ ให้บริการภายนอก	 และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ	 เพื่อให้มีความเหมาะสมกับขนาดและความ 

ซับซ้อนของธุรกิจและครอบคลุมการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์	รวมถึงกรณีเกิดเหตุการณ์เป็นเวลานานหรือส่งผลในวงกว้างอีกทั้ง 

บริษัทฯยังได้จัดให้มีการส่ือสารฝึกอบรมอย่างสม่ำาเสมอ	 เพ่ือให้บุคลากรทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทำาแผนรองรับการดำาเนินธุรกิจ

อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับงานที่สำาคัญของฝ่ายงานที่รับผิดชอบ	 และมีความเข้าใจ	 รับทราบแนวทางในการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 

หากเกิดเหตุการณ์หยุดชะงัก

 5. คว�มเสี่ยงด้�นตล�ด (Market Risk)

	 เปน็ความเส่ียงทีเ่กิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดของสินทรัพยท์ีล่งทนุ	อตัราดอกเบีย้	อตัราแลกเปลีย่นเงินตราระหว่างประเทศ	

ราคาตราสารทุนและราคาสินค้าโภคภัณฑ์

	 นอกเหนอืจากรายไดจ้ากการรับประกันภยัแล้ว		รายไดห้ลกัของธรุกิจประกันวินาศภยัอกีส่วนหนึง่คอืรายไดจ้ากการลงทนุ	ดงันัน้	การนำา

เบี้ยประกันภัยรับไปลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนที่สูงโดยมีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง	จึงเป็นสิ่งสำาคัญของการประกอบธุรกิจประกัน

วินาศภัย	ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและรอบคอบ	เนื่องด้วยการลงทุนนั้นมีความเสี่ยง	อย่างไรก็ดี	การลงทุนของบริษัทประกันภัยนั้น	บริหาร

ภายใต้การดูแลของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	โดยการลงทุนของบริษัทฯต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ของประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	เรื่อง	การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย
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	 บริษัทฯ	 เลือกลงทุนในตราสารทุนที่ผู้ออกมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งมีความสามารถในการทำากำาไร	 พร้อมทั้งบริษัทฯ	 	 ยังได้ทำาการ

วิเคราะหท์ศิทางการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ของธนาคารและอตัราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนีอ้ยา่งใกลชิ้ด	เพื่อกำาหนดระยะเวลาการลงทนุ 

ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย	

	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯมีคณะกรรมการลงทุนเป็นผู้กำาหนดเป้าหมาย	 กรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ		คณะกรรมการลงทนุยงักำากับดแูลการลงทนุของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสีย่งรวม	โดยเนน้การลงทนุ

หลักทรัพย์ที่มีความเส่ียงต่ำา	 ความมั่นคง	 ให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมและสม่ำาเสมอ	 และพิจารณาอนุมัติสัดส่วนสูงสุดที่ลงทุนได้ ในของ

แต่ละประเภทหลักทรัพย์หรือรายหลักทรัพย์	 รวมถึงได้กำาหนดคู่มือแนวทางการบริหารการลงทุนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	 มีการกำาหนดกรอบ

และทศิทางการลงทนุในแตล่ะป	ีโดยระบขีุดจำากัดในการลงทนุทกุประเภทและทกุระดบั	ซ่ึงพิจารณากำาหนดข้ึนจากอตัราผลตอบแทนเปา้หมายและ

สภาพคล่อง	 โดยให้เชื่อมโยงและสอดรับกับผลกระทบต่อเงินกองทุนที่ต้องดำารงไว้ตามกฎเกณฑ์การดำารงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียง	 ทั้งนี้	

บริษัทฯได้ว่าจ้างผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญทางด้านการลงทุน	คือ	บริษัท	หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย	จำากัด	และบริษัท	หลักทรัพย์ 

จัดการกองทุนเมอร์ช่ันพาร์ทเนอร์	 จำากัด	 ให้เป็นผู้บริหารเงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทฯบางส่วน	 โดยกำาหนดนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ	 คือ

ลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีรองรับเป็นเกณฑ์	

	 สำาหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯนั้นมีปัจจัยเสี่ยงจากกรณีความผันผวนของราคาในตลาดหลักทรัพย์ฯ	

และผลการดำาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่ออกหลักทรัพย์นั้น	 แต่การลงทุนดังกล่าวของบริษัทฯเป็นการลงทุนระยะยาว	 ซ่ึงจะเน้นลงทุนใน

หลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพ้ืนฐานดี	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทฯมียอดกำาไรที่ยังไม่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนสุทธิรวม 

ทั้งสิ้น	312.6	ล้านบาท	ซึ่งแสดงยอดอยู่ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

	 สำาหรับความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารหนี้นั้น	 บริษัทฯไม่ได้รับผลกระทบมากนักเนื่องจาก	 บริษัทฯเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มี 

สภาพคลอ่ง	คอื	มตีลาดรอง	(Secondary	Market)	และเปน็การลงทนุระยะยาวหรือถือไว้จนครบกำาหนด	ดงันัน้	การเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหนี ้

ทีเ่กิดจากการเปลีย่นแปลงของอตัราผลตอบแทนในตลาดก็จะส่งผลกระทบตอ่งบแสดงฐานะการเงินในส่วนของเจา้ของเทา่น้ัน	นอกจากนี	้เนื่องจาก 

บริษัทฯจะลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกมี	Credit	Rating	ตั้งแต่	A-	ขึ้นไปเท่านั้น	ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงพาณิชย์	เรื่อง	การลงทุน 

ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย	กำาหนดให้อยู่ที่เกณฑ์ไม่ต่ำากว่า	BBB	หรือเทียบเท่า	จึงทำาให้ความเสี่ยงในด้านการผิดนัดชำาระหนี้มี

น้อยมาก

	 อยา่งไรก็ตาม	ความเส่ียงดา้นตลาดก็ยงัข้ึนกับปจัจยัภายนอก	เช่น	สภาวะการเงิน	การคลงั	ปญัหาทางดา้นการเมอืง	รวมทัง้ความเชื่อมัน่ 

ในการลงทุนของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ซ่ึงเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ไม่อาจควบคุมได้	 แต่บริษัทฯก็ได้ติดตามและวิเคราะห์

ข้อมูลข่าวสารด้านตลาดเงินและตลาดทุนอย่างใกล้ชิด	 เพื่อจะได้ดำาเนินการปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

อย่างทันท่วงที

 6. คว�มเสี่ยงด้�นเครดิต (Credit Risk) 

	 เป็นความเส่ียงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ	 รวมถึงโอกาสที่คู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความ 

น่าเชื่อถือ	

	 ปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิตที่สำาคัญของบริษัทฯ	 คือ	 ผู้รับประกันภัยต่อไม่สามารถชำาระค่าสินไหมทดแทนให้กับบริษัทได้	 และตัวแทน

หรือนายหน้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ่ายชำาระค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทฯ	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในด้านการบริหารการ

จัดเก็บเบี้ยประกันภัย	บริษัทฯจึงได้ดำาเนินการจัดทำามาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงดังนี้

	 -	 กำาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนอย่างรัดกุม	 กล่าวคือ	 นอกจากพิจารณาศักยภาพในด้านการขายแล้ว	 บริษัทฯ	

ยังพิจารณารวมไปถึงสถานภาพทางการเงิน	 ประวัติในการประกอบธุรกิจ	 และความสามารถในการชำาระเบ้ีย	 ตลอดจนกำาหนดให้ตัวแทนต้องมี 

หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำาประกันในวงเงินเครดิตที่บริษัทฯเป็นผู้กำาหนด

	 -	 จดัตัง้หน่วยงานตดิตามทวงถามเบีย้ประกันภยัคา้งรับ	โดยกำาหนดมาตรการวิธกีารทวงถามหนีแ้ละระยะเวลาการให้เครดติทีเ่หมาะสม 

ควบคุมไม่ให้ตัวแทนหรือนายหน้ามีเบี้ยประกันภัยค้างรับเกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้	 	ตรวจสอบระบบบัญชีเบี้ยประกันภัยค้างรับและรายงาน

ผลการติดตามทวงถามให้กรรมการบริษัทฯรับทราบทุกๆเดือน		กรณีที่เก็บเงินไม่ได้	บริษัทฯจะดำาเนินการยกเลิกกรมธรรม์	โดยปฏิบัติตามระเบียบ

ข้อบงัคบัของสำานกังานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภยัอยา่งเคร่งครัด	และมกีารกำาหนดมาตรการเพื่อจะเพ่ิมสัดส่วน

เบีย้ประกันภยัคา้งรับให้สามารถประเมนิราคาตามระเบยีบข้อบังคับของสำานกังานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัได	้

โดยเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเร่งรัดและขอความร่วมมือกับตัวแทนมากยิ่งขึ้น
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 7. คว�มเสี่ยงจ�กก�รพึ่งพิงลูกค้�ร�ยใหญ่

	 บริษัทฯ	มีช่องทางการจำาหน่ายหลายช่องทาง		โดยพยายามขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯให้กว้างขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพายอด

เบี้ยประกันจากบุคคล	ตัวแทน	หรือนิติบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากเกินไป	ปัจจุบันการประกันภัยรถยนต์โดยอาศัยตัวแทนหรือนิติบุคคลรายใหญ่ของ 

บริษัทฯอยู่ในระดับที่น่าพอใจ	 โดยยอดเบี้ยประกันสูงสุดของตัวแทน	 10	 อันดับแรก	 เทียบกับมูลค่าเบี้ยประกันภัยรวมเฉลี่ยทั้งปี	 2560	 อยู่ที่

อัตราร้อยละ	27.52	เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่แล้วที่มีอัตราเท่ากับร้อยละ	26.55	โดยในปีปัจจุบันรายที่สูงสุด	บริษัทฯมีอัตราพึ่งพิงเบี้ยประกันอยู่ที ่

ร้อยละ	5.82	เท่านั้น

 8. คว�มเสี่ยงในด้�นก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง และ คว�มปลอดภัยของระบบข้อมูลส�รสนเทศ

		 บริษัทฯ	มฐีานข้อมลูลกูคา้เปน็จำานวนมากและจดัเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์		ข้อมลูสำาคัญและข้อมลูสถิตติา่งๆจดัไดว่้ามคีวามสำาคญัตอ่

การดำาเนินงาน		ดังนั้นหากมีเหตุการณ์ที่ทำาให้ฐานข้อมูลดังกล่าวเกิดความสูญเสีย	หรือเสียหาย	เช่น	กรณีเกิดอัคคีภัย		เกิดน้ำาท่วม		แผ่นดินไหว 

ระบบไฟฟ้าขัดข้อง	 ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้	 ก็จะส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้าและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการ

ป้องกันความเส่ียงด้านนี้	 บริษัทฯจึงได้ดำาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำาแผนรองรับเหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับองค์กร	 

โดยมีการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สำารองไว้ที่อาคารสาขาชลบุรี	เลขที่	90/353	-	356	หมู่	3	ถนนสายเสม็ด-อ่างศิลา	ตำาบลเสม็ด	อำาเภอเมืองชลบุรี	

จังหวัดชลบุรี	เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดความเสียหายต่อข้อมูลเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน	

	 นอกจากนั้น	 บริษัทฯยังได้จัดให้มีระบบสำารองไฟ	 (UPS)	 ไว้ ใช้ ในกรณีฉุกเฉินระยะสั้น	 รวมทั้ง	 ระบบสำารองไฟจากเครื่องผลิตไฟฟ้า 

(Generator)	 ในกรณีที่ไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟดับเป็นระยะเวลานาน	 ,จัดให้มีระบบสแกนลายนิ้วมือก่อนเข้าห้อง	 และมีการบันทึกการ	 เข้า-ออก	

ของ	 เจ้าหน้าที่-วิศวกรระบบของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาตรวจสอบการทำางานของระบบ	 Hardware	 และ	 Software	 เพื่อป้องกันไม่ให้ 

ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว

	 นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการร่ัวไหลของฐานข้อมูลลูกค้าไปยังแหล่งอื่น	 บริษัทฯยังได้กำาหนด

มาตรการในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละลำาดับช้ันตามอำานาจที่มีการมอบหมาย	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีการร่ัวไหลของข้อมูลไปยังบุคคล

ภายนอก	 มีการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ป้องกันผู้บุกรุก	 (Fire	Wall)	 และระบบการตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์	 โดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ใหม่ๆอย่างสม่ำาเสมอ	เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

 9. คว�มเสี่ยงจ�กก�รมีผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ที่มีอำ�น�จกำ�หนดนโยบ�ยก�รบริห�ร

	 บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่	ได้แก่	กลุ่มตระกูลดุษฎีสุรพจน์	โดย	ณ	วันที่	10	มีนาคม	2560	ถือหุ้นรวมกันในบริษัท	คิดเป็นสัดส่วนร้อย

ละ	62.38	ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	ทำาให้สามารถที่จะควบคุมการลงมติผู้ถือหุ้นเกือบทั้งหมดในเรื่องสำาคัญต่างๆได้	เช่น	การแต่งตั้งกรรมการ

บริษัท	หรือการขอมตอิื่นใดทีต่อ้งใช้เสียงส่วนใหญข่องทีป่ระชุมผูถื้อหุ้น	รวมทัง้	เรื่องทีก่ฎหมายหรือข้อบังคบับริษัทกำาหนดให้ตอ้งไดรั้บเสยีง	3	ใน	4 

ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้	 ดังนั้น	ผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงให้เพียงพอ

เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทได้แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระและมีความรู้ความสามารถเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทจำานวน	3	ท่าน	โดย

กรรมการอิสระทั้ง	3	ท่าน	รับหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วย	เพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันมิให้เกิด

รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ดูแลกำากับเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

และสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย	์(ก.ล.ต.)	ทัง้นี	้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผล	และเปน็ประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัท	อีกทั้งยังทำาให้การบริหารของบริษัทมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
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ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

	 กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด		10		รายแรก	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น		วันที่		10		มีนาคม		2560

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการจัดการ	หรือการดำาเนินงานของบริษัทฯ	อย่างมีนัยสำาคัญ	ดังนี้

หม�ยเหตุ	 ณ	 	 วันที่	 	 10	 มีนาคม	 2560	 	 กลุ่มผู้ถือหุ้นตระกูลดุษฎีสุรพจน์	 มีจำานวนรวม	 8	 ท่าน	 และมีสัดส่วนการถือหุ้น	 ทั้งทางตรงและ 

	 ทางอ้อม	ดังนี้

	 นางศิวะพร	 ดุษฎีสุรพจน์				จำานวนหุ้นที่ถือ		29,654,080			หุ้น				เป็นสัดส่วนร้อยละ				14.83

	 นายเรืองวิทย์	 ดุษฎีสุรพจน์				จำานวนหุ้นที่ถือ		25,693,220			หุ้น				เป็นสัดส่วนร้อยละ				12.85

	 นายเรืองเดช	 ดุษฎีสุรพจน์				จำานวนหุ้นที่ถือ		25,537,510				หุ้น				เป็นสัดส่วนร้อยละ			12.77

	 นางวิจิตรา	 ดุษฎีสุรพจน์				จำานวนหุ้นที่ถือ		14,807,730				หุ้น				เป็นสัดส่วนร้อยละ				7.40

	 นางอัญชุลี	 คุณวิบูลย์				 จำานวนหุ้นที่ถือ		14,791,240				หุ้น			เป็นสัดส่วนร้อยละ					7.40

	 นางสุวิมล	 ชยวรประภา				จำานวนหุ้นที่ถือ		14,267,540				หุ้น			เป็นสัดส่วนร้อยละ					7.13

	 นางวัชราวรรณ					 ดุษฎีสุรพจน์				จำานวนหุ้นที่ถือ								6,090				หุ้น			เป็นสัดส่วนร้อยละ					0.00

	 นายประเสริฐ							 ดุษฎีสุรพจน์				จำานวนหุ้นที่ถือ								3,650				หุ้น			เป็นสัดส่วนร้อยละ					0.00

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล

	 บริษัทฯ	มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกิน		60%		ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล		ซึ่งได้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ

ตลอดมา

กลุ่มผู้ถือหุ้น

ณ		วันที่		10	มีนาคม	2560 ณ		วันที่			31		ธันวาคม			2560		

จำานวนกรรมการบริษัทฯ

ที่เป็นตัวแทนของกลุ่ม
จำานวนหุ้นที่ถือ %

1.	ตระกูลดุษฎีสุรพจน์ 124,761,060 62.38 4	ท่าน

2.	MINDO	ASIA	INVESTMENTS		LIMITED 21,750,000 10.88 -

3.	LeapFrog	Thailand	Holdings		Limited	 21,749,990 10.87 1	ท่าน

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ	วันที่	10	มีนาคม	2560

จำานวนหุ้นที่ถือ %

ตระกูลดุษฎีสุรพจน์ 72,727,278 36.36

บริษัท	ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้ง	จำากัด 50,037,760 25.02

MINDO	ASIA	INVESTMENTS	LIMITED 21,750,000 10.88

RAFFLES	NOMINEES	(PTE)	LIMITED 21,749,990 10.87

ตระกูลรอดลอยทุกข์ 4,538,920 2.27

ตระกูลอัษฎาธร 2,520,810 1.26

SMK	HOLDING	LIMITED 1,996,022 1.00

MR.YUE	KWOK-LEUNG 1,729,000 0.86

UOB	KAY	HIAN	(HONG	KONG)	LIMITED	-	Client	Account 1,689,150 0.84

ตระกูลเริงพิทยา 1,540,330 0.77
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมก�รบริษัท  

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการ	10	ท่าน	ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

หม�ยเหตุ -		นายวีระชัย	งามดวิีไลศักดิ	์ไดอ้อกจากการดำารงตำาแหนง่กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	เมื่อวันที	่22	กุมภาพันธ	์2560 

	 						 -		นายวินัย	วิทวัสการเวช	ได้ออกจากการดำารงตำาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2560

						 	 	 -	 ดร.ชัชวลิต	 สรวารี	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2560	 เมื่อ 

	 	 				 		วันที่	20	เมษายน	2560	แทนนายวิเศษ	ภานุทัต	ที่ครบกำาหนดออกตามวาระ	และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน 

		 	 								และบรรษัทภิบาล	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่	1/2560	เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2560

	 	 	 	 -	 นางอัญชุลี	 คุณวิบูลย์	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

	 	 								ครั้งที่	3/2560	เมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	2560

	 							 *	รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทฯอยู่ในหน้ารายนามคณะกรรมการ

บทบ�ทและหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัทฯ

	 คณะกรรมการบริษัทฯในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น	มีหน้าที่ในการกำาหนดวิสัยทัศน์	นโยบาย	และทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทฯตลอดจนกำากับ

ดูแลการบริหารงาน	และติดตามให้มีการนำากลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติ	โดยคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ	ซึ่งรวมถึง

การดำาเนินงานดังต่อไปนี้

	 1.		 มีหน้าที่ในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

	 2.		 มีหน้าที่พิจารณากำาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางของบริษัทฯ	ตลอดจนร่วมผลักดันและสนับสนุนวิสัยทัศน์	ให้เป็นกลยุทธ์และแผนงาน	 

	 	 	 เพื่อส่งเสริมให้กิจการก้าวหน้าสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 3.		 มีหน้าที่กำากับดูแลให้บริษัทฯมีความมั่นคง	 มีการดำาเนินงานและมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง	 และมีโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้อง 

	 	 	 กับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ

	 4.		 มีหน้าที่กำากับดูแลภาพรวมเก่ียวกับการจัดการบริหารความเส่ียง	 กำาหนดความเส่ียงที่องค์กรรับได้	 ตลอดจนกำากับดูแลการควบคุม 

	 	 	 ภายในและการตรวจสอบที่เหมาะสม

	 5.		 มอบหมายอำานาจแก่ฝ่ายบริหารให้มีความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ที่ฝ่ายบริหารได้รับ

	 6.		 กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยและให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย

1.	 นายเรืองวิทย์					 ดุษฎีสุรพจน์	 ประธานกรรมการ	/	ประธานกรรมการลงทุน	/

	 	 	 	ประธานกรรมการสรรหา		ค่าตอบแทน		และบรรษัทภิบาล

2.	 นายเรืองเดช						ดุษฎีสุรพจน์	 กรรมการ	/	ประธานกรรมการบริหาร	/	กรรมการผู้จัดการ	/

	 	 	 	กรรมการลงทุน	/	กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน		และบรรษัทภิบาล

3.	 นางสุวิมล		 ชยวรประภา	 กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/กรรมการลงทุน

4.			นายสจวต		ไมเคิล		แลงด็อน				 กรรมการ	(เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่ม	LeapFrog	Thailand	Holdings	Limited	)

5.		 นายประดิษฐ					 รอดลอยทุกข์	 กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	กรรมการลงทุน	/	

	 	 	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	/	กรรมการสรรหา	

	 	 	 ค่าตอบแทน		และบรรษัทภิบาล

6.	 นางอัญชุลี							 คุณวิบูลย์	 กรรมการ	/	กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

7.	 นายวีระชัย				 งามดีวิไลศักดิ์		 กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	

	 	 	 และบรรษัทภิบาล

8.	 นายวินัย											วิทวัสการเวช	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	

9.	 ดร.ชัชวลิต							 สรวารี	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

10.	นางสาวถนอมศรี	 สินสุขเพิ่มพูน				 กรรมการ	และ	เลขานุการบริษัท	/	เลขานุการคณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน		และบรรษัทภิบาล
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	 7.		 พิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายการลงทุนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน

	 8.		 พิจารณาอนุมัติงบประมาณและงบลงทุนประจำาปีและโครงการลงทุนที่มีมูลค่าเกินกว่า	20.0	ล้านบาท

	 9.		 กำากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหากรรมการและมีกระบวนการสรรหา	 และมีแผนการสืบทอดตำาแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

	 	 	 ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

					10.	พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการชุดย่อย	และผู้บริหารระดับสูง

อำ�น�จและเงื่อนไขในก�รลงน�มของกรรมก�รบริษัทฯ มีร�ยละเอียดดังนี้

	 1.	กรรมการ	2	ใน	6	คนต่อไปนี้	(นายประดิษฐ	รอดลอยทุกข์	นางอัญชุลี	คุณวิบูลย์	นายเรืองเดช	ดุษฎีสุรพจน์		นางสุวิมล		ชยวรประภา		 

	 	 นายเรืองวิทย์	ดุษฎีสุรพจน์	และนางสาวถนอมศรี	สินสุขเพิ่มพูน)		ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ	เป็นผู้มีอำานาจ 

	 	 ลงนามผูกพันบริษัทฯ

	 2.	การออกกรมธรรมป์ระกนัภัย	กรมธรรม์ประกนัอสิรภาพ	หนังสอืรับรองที่ใช้ ในการประกันตวั	การฟ้องร้องต่อสู้คดี		และดำาเนินกระบวนการ 

	 	 พิจารณาทั้งหมด	 ทั้งทางแพ่ง	 ทางอาญา	 และทางอนุญาโตตุลาการ	 การแจ้งความร้องทุกข์	 การถอนคำาร้องทุกข	์ การยื่นขอรับชำาระหนี	้ 

	 	 ตลอดจนการขอรับ	 เอาคืน	 และเข้าครอบครองทรัพย์สินของบริษัทหรือเงินอื่นใดๆจากพนักงานสอบสวน	 พนักงานอัยการ	 จากศาลและ 

	 	 หรือจากนิติบุคคลหรือบุคคลใดๆดำาเนินการช้ันบังคับคดี	 ยึด	 อายัด	 ถอนการยึด	 ถอนการอายัด	 ขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาด 

	 	 ทรัพย์สิน	เข้าทำาและถอนสัญญาประกันวางหลักทรัพย์หรือหลักประกัน	การชี้แจงข้อเท็จจริง	โต้แย้งหรืออุทธรณ์คำาวินิจฉัยคำาสั่งหรือความ 

	 	 เหน็ของพนกังานเจ้าหน้าทีส่ำานกังานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภยั	(คปภ.)	หรือพนกังานเจ้าหน้าทีอ่ืน่ตลอด 

  จนการชำาระค่าปรับ	 เบ้ียปรับ	 หรือเงินอื่นใด	 เช่า	 ให้เช่า	 ยกเลิก	 หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิการเช่าทรัพย์ในนามบริษัท	 ให้นายประดิษฐ	 รอดลอยทุกข์ 

		 	 นางอัญชุลี		คุณวิบูลย์		นายเรืองเดช		ดุษฎีสุรพจน์		นางสุวิมล		ชยวรประภา	นายเรืองวิทย์		ดุษฎีสุรพจน์		นางสาวถนอมศรี	สินสุขเพิ่มพูน 

		 	 คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำาคัญของบริษัท

  จำ�นวนครั้งของก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ และ จำ�นวนครั้งที่กรรมก�รแต่ละร�ยเข้�ประชุม

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ในป	ี2560	มกีารประชุมรวมทัง้ส้ินจำานวน	4	คร้ัง	โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯแตล่ะทา่น	สรุปไดด้งันี ้

ผู้บริห�ร 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีผู้บริหารจำานวน	6	ท่าน	ดังนี้

รายนามกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม	/

การประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)

หมายเหตุ

1.		นายเรืองวิทย์							 ดุษฎีสุรพจน์ 4	/	4

2.		นายเรืองเดช								 ดุษฎีสุรพจน์ 4	/	4

3.		นางสุวิมล											 ชยวรประภา 4	/	4

4.		นายสจวต		ไมเคิล			 แลงด็อน 4	/	4

5.		นายประดิษฐ							 รอดลอยทุกข์ 4	/	4

6.		นางอัญชุลี											 คุณวิบูลย์ 4	/	4

7.		นายวีระชัย										 งามดีวิไลศักดิ์ 3	/	4

8.		นายวินัย													 วิทวัสการเวช 3	/	4

9.		ดร.	ชัชวลิต										 สรวารี 3	/	4 ดร.ชัชวลิต	 สรวารี	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2560	 เมื่อวันที่	 20	 เมษายน	 2560	

แทนนายวิเศษ	ภานุทัต	ที่ครบกำาหนดออกตามวาระ 

10.	นางสาวถนอมศรี					 สินสุขเพิ่มพูน 4	/	4

รายนาม ตำาแหน่ง

1 นายสุทิพย์ รัตนรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ	ด้านสินไหมรถยนต์

2 นายประหยัด ฐิตะธรรมกุล รองกรรมการผู้จัดการ	ด้านธุรกิจ	บริหารภาค	และ	Non	Motor

3 นางวีณา นิรมานสกุล รองกรรมการผู้จัดการ	ด้านบัญชี	บริหารลูกหนี้และ	Compliance

4 นายสุรพงศ์ วงษ์โสภณากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	พัฒนาระบบงานและบริการ

5 นายนุสนธิ นิลวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ด้านสินไหมรถยนต์

6 นางสาวมนทรัตน์ นาวารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ด้านธุรกิจ	และ	บริหารภาค
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โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา

ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ด้านทรัพยากร

มนุษย์

และ

สื่อสารองค์กร

นวัตกรรม

กฏหมาย

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายสินไหม

รถยนต์

ภูมิภาค

ด้านประกันภัย

Non-Motor

รองกรรมการ

ผู้จัดการ

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายจัดเก็บ

เบี้ยประกัน

ฝ่ายการเงิน

พัฒนาระบบงาน

ศูนย์ข้อมูล

ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายใน Compliance Unit

รองกรรมการ

ผู้จัดการ

รองกรรมการ

ผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการ

ด้านธุรกิจ & 

บริหารภาค

ฝ่ายสินไหม

รถยนต์กลาง

คณะกรรมการลงทุน

ฝ่ายการลงทุน

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการ
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 เลข�นุก�รบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งนางสาวถนอมศรี	 สินสุขเพ่ิมพูน	 เป็นเลขานุการบริษัท	 โดยมีหน้าที่ดำาเนินการในนามของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	ดังนี้

1.		 จดัการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ประสานงานการจดัประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย	จดัการประชุมผูถื้อหุน้	รวมทัง้จดัทำารายงานการประชุม 

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	รายงานประจำาปี	ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำาหนด

2.		 ให้คำาแนะนำา	และสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	เกี่ยวกับข้อกฎหมาย	และระเบียบปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3.		 ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง	

	 ทั้งนี้รายละเอียดของเลขานุการบริษัท	อยู่ในหน้ารายนามคณะกรรมการ

ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร 

							(1)			ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

											 (ก)	ในปี	2560	กรรมการ	ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ	ในฐานะกรรมการ	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

										(ข)	ในปี	2560		มีกรรมการบริหาร	เลขานุการบริษัท	และผู้บริหารของบริษัทฯ	ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน	โบนัส	ค่าครองชีพ	

จำานวน	9	ราย		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	33,678,629.39	บาท		เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	1,249,603.00	บาท

			 	(2)		ค่าตอบแทนอื่นๆ	

									-	ไม่มี

รายนาม บำาเหน็จกรรมการ เบี้ยประชุมกรรมการ รวมค่าตอบแทน

นายเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ 728,041.64 270,500.00 998,541.64

นางสุวิมล ชยวรประภา 551,770.86 257,750.00 809,520.86

นายประดิษฐ		 รอดลอยทุกข์ 692,979.14 293,250.00 986,229.14

ดร.ชัชวลิต	 สรวารี 453,333.36 0.00 453,333.36

นายวินัย วิทวัสการเวช 447,625.00 24,261.00 471,886.00

นายวิเศษ		 ภานุทัต 23,687.50 86,225.00 109,912.50

นายสุวิชากร ชินะผา 0.00 12,125.00 12,125.00

นายวีระชัย																		 งามดีวิไลศักดิ์ 571,458.36 154,839.00 726,297.36

นางสาวถนอมศรี สินสุขเพิ่มพูน 274,312.50 72,750.00 347,062.50

นายสจวต	ไมเคิล แลงด็อน 197,250.00 60,625.00 257,875.00

นางอัญชุลี คุณวิบูลย์ 397,250.00 36,375.00 433,625.00
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บุคล�กร 

	 บริษัทฯมีพนักงานจำานวน	2,188	คน		(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560)		โดยแยกออก	เป็นพนักงานในฝ่ายงานต่างๆดังนี้

	 บริษัทฯไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญ	หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญ	ในระยะ	3		ปีที่ผ่านมา	ผลตอบแทนรวม

ของพนักงานเป็นเงินทั้งสิ้น	754,585,537.06		บาท	โดยแยกเป็นรายละเอียดดังนี้

ที่ ประเภท 	จำานวนเงิน	

1 เงินเดือน												 534,734,392.58 บาท

2 ค่าครองชีพ								 21,167,879.87 บาท

3 ค่าล่วงเวลา									 24,357,191.74 บาท

4 เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 22,069,720.47 บาท

5 ค่ารักษาการ										 2,713,717.53 บาท

6 ค่าวิชาชีพ									 261,533.33 บาท

7 ค่ารับรอง									 1,051,551.96 บาท

8 เงินประจำาตำาแหน่ง 7,922,633.38 บาท

9 เงินโบนัส										 140,306,916.20 บาท

รวม                    754,585,537.06 บ�ท

ที่ หน่วยงาน 	จำานวนคน	

1 สำานักกรรมการ 5

2 ฝ่ายสินไหมรถยนต์ 143

3 สายงานการตลาด 190

4 ศูนย์Call	Center 204

5 ฝ่ายประกันภัย	Non-Motor 65

6 สาขากรุงเทพฯ	และ	ปริมณฑล 320

7 สาขาภูมิภาค 875

8 ฝ่ายกฎหมาย 43

9 ฝ่ายจัดการและศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล 14

10 ฝ่ายพัฒนาระบบงานและบริการ 18

11 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 32

12 ฝ่ายการลงทุน 5

13 ฝ่ายตรวจสอบภายใน	 39

14 ฝ่ายการเงิน 31

15 ฝ่ายธุรการและจัดซื้อ 96

16 ฝ่ายจัดเก็บเบี้ยประกัน 75

17 ฝ่ายบัญชี 33

รวม 2,188
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นโยบ�ยในก�รพัฒน�พนักง�น

	 บริษัทฯ	 ตระหนักเสมอว่า	 “บุคลากร”	 เป็นสินทรัพย์อันมีค่าที่สำาคัญยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำาเร็จ	 และเกิดความเติบโต

อย่างยั่งยืน	 บริษัทฯ	 จึงให้ความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้	 ความสามารถ	และศักยภาพอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงมีการเสริม

สร้างแนวคิด	 4.0	 และส่งเสริมการปฏิบัติงานที่เป็นการตอบรับกับกระแสโลกใหม่ที่เรียกว่าโลกยุคดิจิตัล	 ซ่ึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ 

ที่ว่าสินมั่นคงจะ	“เป็นผู้นำาด้านบริการ	นวัตกรรมและอินชัวร์เทค	ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ	และศักยภาพสูง”

	 การพัฒนาบุคลากรนอกจากจะครอบคลุมทั้งการสร้างบุคลากรให้มีความรู้	 ความสามารถ	มีทัศนคติที่ดีในการทำางาน	มีการสร้างแรงจูงใจใน

การทำางาน	เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว	ยังมีการให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง	(Self	Learning	and	

Development)	และใช้ศกัยภาพทีม่อียู่ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ	โดยมเีปา้หมายในการพัฒนาพนกังาน	คอื	การทำาใหพ้นกังานทกุระดบัมคีวามรู้	ความ

สามารถ	มีทักษะและทัศนคติที่ดี	และเพียงพอสำาหรับการปฏิบัติงาน	ตลอดจนเป็นการเตรียมบุคลากรให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย

ของบริษัทฯ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อให้สามารถรองรับและเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	(Change	Agent)	ต่างๆ	ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและ

อนาคตด้วย	บริษัทฯ	ได้จัดแบ่งการพัฒนาบุคลากรเป็น	3	กลุ่มหลัก	ดังนี้

 1. ก�รพัฒน�เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น (Performance Improvement) 

	 บริษัทฯ	มีการกำาหนดแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรประจำาปี	2	แผนหลัก	คือ	

	 1.	Training	Master	Plan	ตาม		Competency	และ	2.	แผนพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจิตอล	เพื่อให้พนักงานมีความรู้	ความสามารถ	

และมีทักษะที่	พร้อมจะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย	และพร้อมต่อการแข่งขันในทางธุรกิจ

	 หลกัสูตรการเรียนรู้และพฒันาแบง่ออกไดเ้ปน็	3	กลุม่	จำาแนกตามประเภทของ	Competency	หรือขีดความสามารถเชิงสมรรถนะ	โดยเนือ้หา

ของหลักสูตรจะแตกต่างกันไปตามกลุ่มเป้าหมาย	ดังนี้

 คว�มส�ม�รถหลัก	ได้แก่	ความสามารถที่ทุกคนในองค์กรพึงมี	ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมการทำางานขององค์กรและช่วยให้การพัฒนาบุคลากร

เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่จะทำาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายการดำาเนินงาน

 คว�มส�ม�รถบริห�ร	 ได้แก่	 ความสามารถด้านการบริหารที่บุคลากรในองค์กรตามระดับตำาแหน่งงานและบทบาทความรับผิดชอบจำาเป็นที่

ต้องมีในการบริหารตนเอง	บริหารงานและผู้ ใต้บังคับบัญชา	เพื่อให้งานสำาเร็จและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์	วิสัยทัศน์ขององค์กร	

 คว�มส�ม�รถต�มส�ยง�น	ได้แก่	ความสามารถ	ทักษะด้านวิชาชีพที่จำาเป็นในการนำาไปปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำาเร็จ	ซึ่งจะแตกต่างกันตาม

ลักษณะงาน	เป็นการพัฒนาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง	เพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของแต่ละสายงานให้มีมากยิ่งขึ้น

	 แผนพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจิตอล	 เป็นแผนที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้	 มีความเข้าใจ	 ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม

ใหม่ๆ 	และเสริมสร้างใหม้ทีกัษะการมองเหน็โอกาสในการปรับปรุงข้ันตอน	ประยกุตก์ระบวนการทำางานของตนเองไปสู่รูปแบบทีม่คีวามเป็นดจิติอล

มากยิ่งขึ้น	โดยสามารถพัฒนากระบวนการทำางานไปสู่รูปแบบที่ใช้ประโยชน์จากดิจิตอลได้อย่างเต็มที่	

	 นอกจากนี	้บริษัทฯ	ยงัใช้หลักการเรียนรู้แบบผสมผสานในการพัฒนาบคุลากรเพื่อใหส้อดคลอ้งกับกลุม่ผูเ้รียนและหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ	โดย

ไมไ่ดจ้ำากัดเฉพาะการเรียนรู้ในห้องเรียน	(Classroom	Training)	เทา่นัน้	บริษัทฯ	ยงัส่งเสริมให้มกีารเรียนรู้ผา่นสื่ออเิลค็ทรอนคิสด์ว้ยตนเอง	(DVD	

Self	Learning)	ผา่นสื่อการเรียนการสอนทีเ่ปน็	Clip	Animation	และ	Clip	สถานการณจ์ริง	มกีารอบรมในขณะปฏบิตังิาน	(On-the-job-training)	

การสอนงาน	(Coaching)	การฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นวิทยากร	(Train	the	Trainer)	การแลกเปลี่ยนความรู้	(Knowledge	Sharing)	การแสดงบทบาท

สมมุติ	(Role	Playing)	การเรียนรู้ทางไกลทั่วประเทศผ่านระบบ	Web	Conference	การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรซึ่งทำาต่อเนื่อง

มาตั้งแต่ปี	2557	มีการจัดทำาและสื่อสารบทความให้ความรู้และแรงบันดาลใจในการทำางาน	One	Point	Article	(OPA)	อีกทั้งมีการจัดทำา	Web	

KM	(Knowledge	Management)	ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้	และภูมิปัญญาของบุคลากรในบริษัทฯ	และมีวิธีการพัฒนารูปแบบอื่นๆ	เพื่อให้

มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทฯ	จะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าและพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่	รวมถึงบริษัทฯ	ยังให้ความ

สำาคัญในด้านการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด	 โดยมีการพัฒนาเสริมสร้างและปรับปรุงศักยภาพด้านพฤติกรรมให้กับบุคลากรที่

เกิดเรื่องร้องเรียน	โดยทำาการสอน	(Coaching)	เป็นรายบุคคลอีกด้วย

	 ทัง้นีห้วัใจสำาคญัของการฝกึอบรมและพัฒนาบคุลากร	คอื	การตดิตามและวัดผลในดา้นความรู้ความสามารถที่ไดรั้บ	รวมถึงการ	ถ่ายทอดความ

รู้ ให้กับผู้เกี่ยวข้อง	ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	เพื่อให้บุคลากรได้นำาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	อย่างทั่ว

ถึงทั้งองค์กร	และปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 สำาหรับในปี	 2560	 บริษัทฯ	 มีการอบรมพัฒนาพนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ	 รวมทั้งส้ิน	 99	 หลักสูตร	 เท่ากับ	 23,007	 ช่ัวโมง 

มจีำานวนช่ัวโมงการฝกึอบรมพัฒนาใหกั้บพนกังานเฉลีย่	10.52	ช่ัวโมง/คน/ปี	จากจำานวนพนกังานทัง้หมด	2,188	คน	และมคีา่ใช้จา่ยเพื่อการอบรม

และพัฒนาพนักงานเป็นจำานวนเงินประมาณ	630,000	บาท
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 2.  ก�รพัฒน�พนักง�นกลุ่มกำ�ลังสำ�คัญของหน่วยง�น (Key Person Development)

	 บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรที่เป็นกำาลังสำาคัญของแต่ละหน่วยงาน	 โดยจัดให้มีการพัฒนา

ความรู้ความสามารถโดยการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก	พัฒนาทักษะในการทำางานที่หลากหลาย	มีการหมุนเวียนหน้าที่งาน	มีการจัดทำาแผน

พัฒนาพนักงานรายบุคคล	(Individual	Development	Plan	:	IDP)	ของตำาแหน่งผู้บริหารสาขาทั่วประเทศ	ซึ่งเป็นแผนที่ต้องจัดทำาต่อเนื่องทุกปี	

มีการเรียนรู้งานที่	2	เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความรู้	ความสามารถเพิ่มเติม	เพื่อเพิ่มศักยภาพในสายอาชีพที่ปฏิบัติ	และเพื่อให้สามารถ

ทำางานแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อีกทั้ง	ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่กัน	ทั้งนี้บริษัทฯ	มุ่งเน้นในความสามารถ

ของพนักงานที่จะให้บริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 3.  ก�รพัฒน�พนักง�นกลุ่มผู้มีศักยภ�พ (Potential Development)

	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่จะเป็นกำาลังสำาคัญของบริษัทฯในอนาคตโดยใช้รูปแบบการเจริญเติบโตทาง

ศกัยภาพของบริษัทฯ	(Growth	Potential	Development	Model)	เร่ิมจากการกำาหนดกรอบหลกัเกณฑข์องคณุสมบัตใินเรื่องสำาคัญหลกัๆ	อาทเิช่น	

การตัดสินใจ	พลังขับเคลื่อน	การจูงใจ	โน้มน้าว	เป็นต้น	ซึ่งจะลงถึงระดับของความสามารถในเรื่องนั้นๆ	ทั้งนี้บริษัทฯ	มุ่งหวังที่จะพัฒนาบุคลากร

ให้เป็นพนักงานและผู้บริหารที่มีศักยภาพสูง	 โดยมีโครงการพัฒนาพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุให้เป็นพี่เลี้ยง	 (Mentor)	 ที่มีศักยภาพสูง	 รวมถึง

มีการคัดเลือกพนักงานเพื่อเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	(Change	Agent)	ให้กับบริษัทฯ	ซึ่งได้รับการพิจารณามาจากความโดดเด่นของพนักงานที่

แสดงออกช่วงระหว่างการอบรมพัฒนาใน	“แผนพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจิตอล”	และช่วงการนำาเสนอใน	“โครงการพัฒนาคุณภาพและ

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำางานของบริษัทโดยให้ลูกค้า	 ตัวแทนและพนักงานได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการบนมือถือ	 ที่มีความ

ทันสมัยและเป็น	Digital	มากขึ้น”	นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังส่งเสริมให้พนักงานมีเวทีที่จะแสดงออกถึงศักยภาพด้านต่างๆ	เช่น	การวิเคราะห์ปัญหา

จากกรณีศึกษา	(Case	Study)	การหาแนวทางแก้ไข	และการนำามาประยุกต์ใช้	ด้วยกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ	นอกจากเป็นโอกาสที่ดีในการ

แสดงออกของพนักงานแล้ว	ยังสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย



31รายงานประจำาปี 2560 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)

การกำากับดูแลกิจการ

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

	 บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทประกันวินาศภัยช้ันนำา	 มุ่งเน้นการเพ่ิมมูลค่าขององค์กรและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนและ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	บริษัทฯ	ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน	โดยยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ	ซื่อสัตย์สุจริต	โปร่งใสและเป็น

ธรรม	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จึงตระหนักถึงความสำาคัญของบรรษัทภิบาลที่ดี	 อันเป็นรากฐานของธุรกิจที่ยั่งยืน	 และได้กำาหนดให้จัดทำานโยบาย					

บรรษัทภิบาล	และจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ	เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ		ผู้บริหาร	และพนักงาน

บริษัทฯได้กำาหนดนโยบายบรรษัทภิบาล	เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน	ดังนี้	

	 1.		 มีความสำานึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพสูง	และมีโครงสร้างการกำากับดูแลและโครงสร้าง 

	 	 การบริหารที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ	ผู้บริหาร	และผู้ถือหุ้น	ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ	และสมดุล	

	 2.		 มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำาของตนเอง	สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้	

	 3.		 มีความโปร่งใสในการดำาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้	และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส	

	 4.		 มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว	

	 5.		 ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม	

	 6.		 มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ	

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีการสื่อสารกับพนักงานตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เกี่ยวกับนโยบายบรรษัทภิบาล	และจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ	

รวมถึงการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

	 นอกจากนี้	คณะกรรมการบริษัทฯ	ยังได้กำาหนดให้คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	ทำาหน้าที่พิจารณานโยบายด้าน

บรรษัทภบิาล	และแนวปฏบิตัเิก่ียวกับการกำากับดแูลกิจการ	รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจที่ไดม้าตรฐาน		และนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา

อนมุตั	ิและใหเ้ผยแพร่นโยบายบรรษัทภบิาลและจริยธรรมในการดำาเนินธรุกิจไว้บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ	ที	่www.smk.co.th	ภายใตหั้วข้อการกำากับ

ดแูลกิจการ	รวมถึงสื่อสารไปยงัพนักงานทกุระดบัช้ัน	เพื่อใหรั้บทราบ	และศึกษาทำาความเข้าใจ	ตลอดจนยดึถือเปน็แนวทางในการปฏบัิตหินา้ทีข่อง

ตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้วยความสุจริต

ก�รปฏิบัติเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2560  มีร�ยละเอียดดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 บริษัทฯ	ตระหนักและใหค้วามสำาคัญในสิทธขิองผู้ถือหุน้	โดยสนบัสนนุและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มโีอกาสใช้สิทธข้ัินพ้ืนฐานทีพึ่งไดรั้บ	อาทเิช่น	

สิทธใินการเข้าร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น	การเสนอระเบยีบวาระการประชุม	และชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เปน็กรรมการบริษัทฯล่วง

หนา้ก่อนวันประชุม	การใช้สทิธอิอกเสียงลงคะแนนในวาระตา่งๆตามจำานวนหุ้นทีถื่ออยู	่การเลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการ	การพิจารณาอนมุตัคิา่

ตอบแทนกรรมการ	การแต่งตั้งและการอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	และการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไร	นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว

ข้างต้น	บริษัทฯ	ยังเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจที่สำาคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์	โดย

แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	จดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถื้อหุน้เปน็ประจำาทกุป	ีโดยจะจดัข้ึนภายใน	4	เดอืน	นบัแตวั่นสิน้รอบปีบัญชีของบริษัทฯ	และหากมกีรณี

เร่งด่วนที่ต้องพิจารณาวาระพิเศษที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัทฯ	สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป	

ทั้งนี้	ในปี	2560	บริษัทฯ	ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี		เมื่อวันพฤหัสบดีที่	20	เมษายน	2560	ณ	ห้องศรีนครินทร์	2	ชั้น	9	โรงแรม				

เดอะ	แกรนด์	โฟร์วิงส์	คอนเวนชั่น	กรุงเทพฯ	เลขที่	333	ถนนศรีนครินทร์	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ		กรุงเทพมหานคร		โดยบริษัทฯ	ได้ปฏิบัติ

ตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	(AGM	Checklist)	ที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้จัดทำาขึ้น	ดังนี้			

ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น 

	 •	 ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา 

	 	 เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด	โดยได้แจ้งช่องทางการติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.smk.co.th 

   ระหว่างวันท่ี	10	ตุลาคม	2560	ถึงวันท่ี	31	ธันวาคม	2560	ซ่ึงปรากฏว่า	ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมแต่อย่างใด

	 •	 บริษัทฯ	ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม	ระเบยีบวาระการประชุมพร้อมข้อเทจ็จริงและเหตผุล	รวมถึงความเหน็ของคณะกรรมการใน 

	 	 แต่ละวาระ	และหนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำาหนด	ได้แก่	แบบ	ก	แบบ	ข	และ	แบบ	ค		(แบบ	ค	กรณีผู้ถือหุ้นเป็น 

	 	 ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้	Custodian	ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	โดยได้ระบ ุ

	 	 เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนรวมถึงเอกสารหลักฐานที่ใช้ ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน	 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ล่วงหน้าก่อน 

	 	 การประชุม	30	วัน
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	 •	 บริษัทฯ	 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยระบุวัน	 เวลา	 และสถานที่จัดประชุมอย่างชัดเจน	 ระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อเท็จจริง 

	 	 และเหตุผล	 รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ	 รายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา	 หนังสือมอบฉันทะพร้อมวิธีการ 

	 	 มอบฉันทะ	เอกสารอื่นๆประกอบการประชุม	และรายงานประจำาปี	โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า	21	วัน	ก่อนการประชุม	อีกทั้ง	ลง 

	 	 ประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน	3	วัน	ก่อนวันประชุม	16	วัน	เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า	และให้ผู้ถือหุ้นมีเวลา 

	 	 เพียงพอในการพิจารณาข้อมูลต่างๆก่อนเข้าร่วมการประชุม

ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น

	 •	 ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	อำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม	โดยให้การต้อนรับ	พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ 

	 	 ตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ	โดยเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า	2	ชั่วโมงก่อนการประชุม	นอกจากนี ้

		 	 สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ยังมีความสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นเนื่องจากอยู่ติดถนนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	และ 

	 	 ยังรองรับจำานวนผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ

	 •	 บริษัทฯ	ใหสิ้ทธผิูถื้อหุน้ทีม่คีวามประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบยีนเข้าร่วมการประชุมได้โดยไมเ่สียสทิธแิมว่้าจะพ้นเวลา 

	 	 การลงทะเบียนแล้ว	 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม	 บริษัทฯ	 ไม่ทำาการใดๆที่เป็นการจำากัด 

	 	 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

	 •	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2560	มีกรรมการบริษัทฯเข้าร่วมประชุมทั้งหมด	8	ท่านซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหาร 

	 	 ระดับสูงของบริษัทฯ	ตลอดจนผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ	ก็ได้เข้าร่วมในการประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือ 

	 	 หุ้นในประเด็นที่เก่ียวข้องและอยู่ในความรับผิดชอบ	 และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	 29	 ท่าน	 นับจำานวนหุ้นรวมกันได้ 

		 	 47,382,537	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	23.69	ของจำานวนหุ้นทั้งหมด	และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม	75		ท่าน	นับจำานวนหุ้นรวมกันได ้

		 	 99,481,791หุ้น	 คิดเป็นร้อยละ	 49.74	 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด	 ทั้งนี้	 รวมเป็นจำานวนทั้งส้ิน	 104	 ท่าน	 นับจำานวนหุ้นรวมกันได้ 

		 	 146,864,328	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	73.43	ของจำานวนหุ้นทั้งหมด

	 •	 ก่อนเริ่มการประชุม	 ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม	 อาทิ	 การเปิดประชุม	 การออกเสียงลง 

	 	 คะแนน	วิธกีารใช้บตัรลงคะแนน	รวมถึงวิธกีารนับคะแนนเสียงของ	ผูถื้อหุ้นสำาหรับการลงมตใินแตล่ะวาระตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

	 	 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

	 •	 บริษัทฯ	เปดิโอกาสให้ผูถื้อหุน้สามารถซักถาม	แสดงความคดิเห็นและใหค้ำาแนะนำา	รวมทัง้ใช้สิทธอิอกเสียงร่วมกันตดัสินใจในประเดน็ 

	 	 สำาคญัตา่งๆทีอ่าจมผีลกระทบตอ่บริษัทฯ	อาทเิช่น	การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ	การพิจารณา 

	 	 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ	การแต่งตั้งและการอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	และการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไร	เป็นต้น

ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น

	 •	 บริษัทฯ	ไดเ้ปดิเผยมตทิีป่ระชุมสามญัผูถื้อหุน้	พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระในวันประชุมตามระยะเวลาทีท่างการกำาหนด 

	 	 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และสาธารณชนไดรั้บทราบ	โดยแจง้ผา่นระบบ	SET	Portal		ของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย	พร้อมทัง้เผยแพร่ 

	 	 ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

	 •		 บริษัทฯ	 จัดทำารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซ่ึงประกอบด้วยบันทึกการประชุม	 การลงมติและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละ 

	 	 วาระ	 และนำาส่งรายงานยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และกระทรวงพาณิชย์	 ภายใน	 14	 วันนับแต่วันประชุม	 พร้อมทั้ง 

	 	 จัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.smk.co.th		เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	และสาธารณชนได้รับทราบ 

		 	 นอกจากน้ี	 บริษัทฯ	 ยังได้นำาส่งรายงานดังกล่าวให้สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 ภายใน 

		 	 15	วันนับแต่วันประชุมอีกด้วย

	 	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2560	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้รับคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม	จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2560	(AGM	Checklist)	โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2. ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

 ก�รประชุมผู้ถือหุ้น

	 •	 บริษัทฯ	ใหสิ้ทธผู้ิถือหุน้ในการมอบฉนัทะใหผู้้อื่นมาเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระแทนตนได	้โดยมกีารจดั 

	 	 ส่งหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมคำาแนะนำาใหผู้ถื้อหุน้ลว่งหนา้ก่อนการประชุม	และเมื่อผู้รับมอบฉนัทะทีถู่กตอ้งตามกฎหมายไดย้ื่นหนงัสอื 

	 	 มอบฉนัทะใหบ้คุคลทีก่รรมการมอบหมายแลว้	ผูรั้บมอบฉนัทะยอ่มมสิีทธเิข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเช่นเดยีวกับผูถื้อหุ้น 

	 	 ทุกประการ
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	 •	 บริษัทฯ	 ดำาเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่ได้กำาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม	 และไม่มีนโยบายที่จะเพ่ิม 

	 	 ระเบียบวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

	 •	 กรรมการและผู้บริหารที่เก่ียวข้องจะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ 

	 	 จะจัดสรรเวลาสำาหรับการประชุมอย่างเพียงพอ	เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น	สามารถใช้สิทธิในการซักถามและแสดงความคิดเห็นในที ่

	 	 ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน	อีกทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำาคัญไว้ ในรายงานการประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ 

	 	 ตรวจสอบได้ภายหลัง

ก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน

	 ได้รายงานไว้ ในหัวข้อ	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	

3. บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 บริษัทฯ	ให้ความสำาคญัในการปฏบิตัติอ่ผูม้ส่ีวนไดเ้สียทกุกลุม่อยา่งเป็นธรรม	โดยคำานงึถึงสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สียตามกฎหมายและตามข้อ

ตกลงทีม่กัีบบริษัทฯ	จงึไดก้ำาหนดนโยบายและแนวปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สียไว้อยา่งชัดเจนในจริยธรรมการดำาเนนิธรุกิจของบริษัทฯ	เพื่อให้กรรมการ	

ผู้บริหาร	และพนักงานยึดถือปฏิบัติ	 ซึ่งครอบคลุมแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	 ได้แก่ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	พนักงาน	 เจ้าหนี้	 คู่ค้า/คู่สัญญา 

คู่แข่งทางการค้า	ภาครัฐ	สังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	ดังนี้

ผู้ถือหุ้น 

	 บริษัทฯ	สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงได้รับตามกฎหมาย	และตามข้อบังคับของบริษัทฯ	อาทิเช่น	สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ	การเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ	การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไร	และการได้รับข้อมูล

ข่าวสารการดำาเนินธุรกิจที่สำาคัญของบริษัทฯ	อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์	โดยผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	 นอกเหนือจากสิทธิข้างต้น	 บริษัทฯ	 ยังยึดมั่นการดำาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล	 และจัดให้มีระบบควบคุมภายใน	 และ

ระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ		ตลอดจนเสริมสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งเพื่อสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น

ลูกค้�

	 บริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	ตรงตามความต้องการของลูกค้า	และอำานวยความสะดวกในด้านช่องทาง

ตา่งๆ	เพื่อให้ลกูคา้สามารถเข้าถึงผลติภณัฑ์ไดง่้าย	พร้อมทัง้มุง่เนน้การพัฒนาบริการใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

ทันต่อเวลา	เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด	ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอย่างถูกต้อง	

	 บริษัทฯ	ได้กำาหนดแนวทางการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าไว้อย่างชัดเจน	โดยมีการกำาหนดมาตรฐานการให้บริการ	การจัดการเรื่องร้อง

เรียน	การสำารวจความคิดเห็นของลูกค้า	รวมทั้งการวัดค่าดัชนีความพึงพอใจในบริการ	(CSI)	อย่างสม่ำาเสมอ	เพื่อนำามาใช้ปรับปรุงการให้บริการ

ลูกค้า

	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับองค์กร	 โดยจัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์	 เพื่อทำาหน้าที่ให้บริการตอบข้อ

ซักถามต่างๆของลูกค้าทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการในเบื้องต้น	 ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและประสานงานไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

เพื่อดำาเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังจัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนสำาหรับลูกค้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.smk.co.th		

เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกให้กับลูกค้า

พนักง�น

	 บริษัทฯ	ให้ความสำาคญักับพนักงาน	โดยถือว่าพนกังานคอืทรัพยากรสำาคญัทีม่ส่ีวนช่วยใหเ้ปา้หมายของบริษัทฯบรรลผุลสำาเร็จ	จงึมุง่พัฒนา

และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง	เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้พร้อมรับการแข่งขันทางธุรกิจ

	 บริษัทฯ	ปฏบิตัติอ่พนกังานดว้ยความเสมอภาค	และจดัให้มกีารแตง่ตัง้โยกยา้ยหรือใหร้างวัลอยา่งเหมาะสม	โดยตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานตามความรู้ 

ความสามารถของพนักงาน	รวมทั้งจัดการฝึกอบรมให้พนักงานได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างสม่ำาเสมอ	เพื่อสร้างความก้าวหน้า

ในสายอาชีพให้แก่พนักงาน	นอกจากนี้		บริษัทฯ	ยังส่งเสริมให้พนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่	และมีส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทาง

การดำาเนินงาน	ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับชั้นโดยไม่เลือกปฏิบัติ

	 ในการพจิารณาผลงาน	บริษัทฯ	ไดก้ำาหนดหลักเกณฑ์ในการประเมนิอยา่งเปน็รูปธรรม	โดยใช้ดชันวัีดผลงานเพื่อปอ้งกันและลดปญัหาข้อ

โต้แย้งในเรื่องการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมิน

		 บรษิทัฯ	กำาหนดเรื่องคา่ตอบแทนและสวสัดกิารของพนกังานไวอ้ยา่งชดัเจนและเปน็รปูธรรมโดยมนีโยบายกำาหนดอตัราคา่ตอบแทนและ

สวัสดิการพนักงานในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำาแห่งอื่นๆ	 รวมทั้งดูแลให้มีการปรับปรุงสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้อง

กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน	เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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	 	 	 	 	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทำางานที่ดี	 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อทำาหน้าที่สำารวจเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทำางานของบริษัทฯ	 พร้อมทั้งเสนอแนวทางพัฒนาและการแก้ไขปรับปรุงใน

เรื่องดังกล่าวให้สอดคล้องตามข้อกฎหมาย	 และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำางาน	 เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนกับพนักงาน

หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือมาใช้บริการในสถานประกอบการของบริษัทฯ	 คณะกรรมการดังกล่าว	 ยังมีหน้าที่จัดฝึกอบรมพนักงาน

ในเรื่องความปลอดภัย	เพื่อให้มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตน

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง	โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำาทุกปี	

เจ้�หนี้ 

	 บริษัทฯ	ยดึมัน่ในการดำาเนนิธรุกิจกับเจา้หนีท้กุประเภทตามหลกัจริยธรรม	ดำารงชื่อเสียงของบริษัทฯดว้ยการปฏบิตัติอ่เจา้หนีอ้ยา่งถูกตอ้ง

ตามข้อกฎหมาย	และตามเงื่อนไขสัญญาทีม่ไีว้กับเจา้หนี	้บริษัทฯ	มคีวามมุง่มัน่บริหารกิจการให้มปีระสิทธภิาพ	เพื่อรักษาความสามารถในการชำาระ

หนี้	และไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้

คู่ค้�/คู่สัญญ�

	 บริษัทฯ	ปฏบัิตติอ่คูค้่า/คูสั่ญญาอยา่งสุจริตและเปน็ธรรมโดยกำาหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลอืกคูค่า้ไว้อยา่งชัดเจน	และดำาเนนิการ

คดัเลอืกคูค่า้/คูสั่ญญาดว้ยความโปร่งใส	ตามระเบยีบและข้ันตอนการจดัหาของบริษัทฯ	รวมทัง้	เคารพและปฏบิตัติามเงื่อนไขข้อตกลงทีม่ตีอ่คูค่า้/

คู่สัญญา	ตลอดจนไม่เรียกหรือไม่รับ	หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้า/คู่สัญญา

	 บริษัทฯให้ความสำาคญักับคูค่า้/คูสั่ญญาไมย่ิง่หยอ่นไปกว่าผูม้สีว่นไดเ้สียกลุม่อื่นๆ	เนื่องจากเปน็ผูท้ีม่ส่ีวนร่วมในการสร้างเสริมกิจการของ 

บริษัทฯให้มีความมั่นคงยั่งยืน	 โดยในปี	 2560	บริษัทฯได้มีการส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจของคู่ค้า/คู่สัญญา	และปฏิบัติต่อคู่ค้า/คู่สัญญาด้วยความ

ยุติธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบ	อาทิเช่น	การจัดทำาแผนการจ่ายค่าซ่อมอู่ให้ได้ตามมาตรฐานในระยะเวลา	15	วัน

คู่แข่งท�งก�รค้�

	 บริษัทฯ	มนีโยบายในการดำาเนนิธรุกิจอยา่งมจีริยธรรม	โปร่งใส	ปฏบิตัติอ่คูแ่ข่งทางการคา้ตามกรอบกตกิาของการแข่งขันทีด่	ีถูกตอ้งตาม

ข้อกฎหมาย	 และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งขันด้วยวิธีที่ไม่สุจริตเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของ 

บริษัทฯ	ตลอดจนไม่กระทำาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า

ภ�ครัฐ

	 บริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับภาครัฐ	ดำาเนินธุรกิจตามข้อกฎหมายและประกาศของทางการต่างๆที่เกี่ยวข้อง	

ตลอดจนส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีกับหน่วยงานทางการ	 โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	 และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารตามที่หน่วยงาน

ทางการร้องขอ

สังคมและสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯ	ยดึมัน่ในการดำาเนนิธรุกิจดว้ยความรับผดิชอบ	ดแูล	และให้ความใส่ใจตอ่ชุมชน	สังคม	และส่ิงแวดลอ้ม	พร้อมทัง้ให้การสนบัสนนุ

กิจกรรมสาธารณประโยชน์	ร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น 

	 บริษัทฯ	มคีวามมุง่มัน่ในการดำาเนนิธรุกิจตามหลกัการบรรษัทภบิาล	มจีรรยาบรรณทีด่	ีตลอดจนการมแีนวทางปฏบิตัทิีชั่ดเจนและเหมาะสม	

โดยไดก้ำาหนด	นโยบายและแนวทางปฏบิตัดิา้นการตอ่ตา้นทจุริตคอร์รัปช่ัน	รวมถึง	จดัใหม้กีารทบทวนและสอบทานความโปร่งใสและประสิทธภิาพ

ของการดำาเนินงานตอ่เนื่องทุกป	ีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวา่	บริษัทฯ	มีการดำาเนินงานที่เป็นไปตามขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานทีว่างไว้	เพื่อ

แสดงใหเ้หน็ว่าบริษัทฯ	มรีะบบปอ้งกันการทจุริตคอร์รัปช่ันอยา่งแทจ้ริง	โดยไดจ้ดัทำานโยบายและแนวปฏบิตัใินการตอ่ตา้นการทจุริตคอร์รัปช่ันเปน็

พื้นฐานของมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	ดังนี้

	 1.	 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

	 2.	 แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	เรื่อง	การให้/รับ	ของขวัญ	ของกำานัล	การเล้ียงรับรอง	หรือผลประโยชน์อื่นใด

	 3.	 แนวทางปฏิบัติการแจ้งเบาะแส	การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 4.	 มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

	 5.	 คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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ก�รปฏิบัติก�รต่อต้�นก�รทุจริต และคอร์รัปชั่น

  ข้อพึงปฏิบัติ

	 	 	 •	 บริษัทฯ	จะดำาเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชน	ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 

		 	 	 	 เป็นธรรม	และถูกต้องตามกฎหมาย

	 	 	 •	 บริษัทฯ	จะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด

  ข้อพึงละเว้น

	 	 	 •	 บริษัทฯ	จะไม่เสนอการให้สิ่งของ	หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก	อาทิ	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	นายหน้า	ตัวแทน	คู่ค้า	ฯลฯ 

		 	 	 	 ที่มีเจตนาชักนำาให้บุคคลนั้นกระทำาหรือละเว้นการกระทำาใดที่เป็นการผิดต่อกฎหมาย	หรือโดยมิชอบต่อตำาแหน่งหน้าที่ของ 

	 	 	 	 บุคคลนั้น	หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้

	 	 	 •	 บริษัทฯ	จะไมเ่รียก	หรือรับส่ิงของ	หรือประโยชนอ์ื่นใดสำาหรับตนเอง	หรือผูอ้ื่นทีส่อ่ไปในทางจงูใจให้ปฏบิตัหิรือละเว้นการปฏบัิต ิ

	 	 	 	 หน้าที่ในทางที่มิชอบ

	 ทั้งนี้	ก็เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต	การรับ/ให้สินบน	และการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าจะกรณีใดๆ	บริษัทฯ	 เผยแพร่	ผ่านทาง

เว็บไซตข์องบริษัทฯ	www.smk.co.th	ส่งจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์	เพื่อสื่อสารไปยงัคูค่า้	ตวัแทน	นายหนา้	และบคุคลภายนอก	ไดรั้บทราบเจตนารมณ ์

ของบริษัทฯ	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรื่อง	“การให	้การรับ	ของขวัญ	ของกำานัล	การเลีย้งรับรอง	หรือผลประโยชน์อื่นใด”	เพราะถือเป็นเรื่องทีบ่ริษัทฯ

ให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง	ซึ่งอาจนำาไปสู่การคอร์รัปชั่นได้โดยง่าย	พร้อมกันนี้ยังได้กำาหนดบทลงโทษ	หากกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุก

คนของบริษัทฯ	เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่น	การให้	หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน	ทั้งทางตรงและทางอ้อม	เพื่อให้ได้มาหรือ

คงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน	หรือ	ใช้ประโยชน์จากการบริจาค	และการทำาสาธารณกุศลไปเพื่อประโยชน์หรือสนับสนุนการทุจริต

คอร์รัปชั่นจะมีโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ	ที่กำาหนดไว้	และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 บริษัทฯ	ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำาที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น	พร้อมทั้งกำาหนดให้มีมาตรการ

คุม้ครองผูร้อ้งเรยีนและแจง้เบาะแสทีก่ระทำาโดยเจตนาสจุริต	ใหม้คีวามปลอดภยั	ไม่ใหถู้กกลัน่แกลง้จากการรอ้งเรยีนหรอืแจ้งเบาะแส		และเกบ็

รักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ	โดยจำากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

	 พร้อมกันนี้	 ได้จัดให้มีการสื่อสารและให้ความรู้	 เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงจัดให้มีการ

ตรวจสอบและประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 และการติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริต	 การให้สินบนหรือ

คอร์รัปชั่นของบริษัทฯอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ในเรื่องดังกล่าว

ก�รรับเรื่องร้องเรียน

	 ได้รายงานไว้ ในหัวข้อ	ความรับผิดชอบต่อสังคม	ข้อย่อย	(2)	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

4. ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส

	 บริษัทฯ	ใหค้วามสำาคญัเรื่องการเปดิเผยข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯ	เนื่องจากเปน็เรื่องทีก่ระทบตอ่การตดัสินใจของผูม้ส่ีวนไดเ้สียทกุกลุม่ 

จึงมีความจำาเป็นที่ต้องมีการควบคุม	 และกำาหนดเป็นมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน	 ให้มี

การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามกฎหมาย	 โดยต้องมีสาระสำาคัญถูกต้องครบถ้วน	 เพียงพอ	 เชื่อถือได้	 และทันเวลา	 ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ

	 บริษัทฯ	เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ	SET	Portal	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ	

56-1)	รายงานประจำาปี	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎเกณฑ์	ข้อบังคับต่างๆ	ที่กำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภยั	และหนว่ยงานทางการอื่นทีเ่ก่ียวข้อง	พร้อมทัง้ตดิตามแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมลูใหเ้ป็นปัจจบัุน	อยา่งสม่ำาเสมอ	เพื่อใหม้ัน่ใจไดว่้ากฎหมาย	

กฎเกณฑ์	และข้อบังคับต่างๆที่บริษัทฯปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง	และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำาเนินธุรกิจที่ถูกต้องและโปร่งใส

 4.1  แนวปฏิบัติในก�รเปิดเผยส�รสนเทศ มีดังนี้

	 	 1.		เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันเวลา

	 	 2.		 จัดทำารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำาปี

	 	 3.		กำาหนดให้กรรมการบริษัทฯและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่ 

	 	 	 เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ	โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานดังนี้
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	 	 	 •	 รายงานเมื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก

	 	 	 •	 รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

	 	 	 •	 รายงานเป็นประจำาทุกสิ้นปี

	 	 	 •	 ในกรณีกรรมการพ้นจากตำาแหน่งและได้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง	กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบ 

	 	 	 	 รายงานดังกล่าว	หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

						 	 	 บริษัทฯ	 กำาหนดให้กรรมการบริษัทฯและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท	 และเลขานุการบริษัทจะ 

	 ต้องสำาเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน	7	วัน	นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

	 	 4.		กำาหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทฯต้องเปิดเผยและรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ให้ที่ประชุมคณะ 

	 	 	 กรรมการรับทราบในการประชุมคร้ังถัดไป	และให้มกีารเปดิเผยข้อมลูการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

	 	 	 ทั้งทางตรงและทางอ้อม	รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดย	

	 	 	 แสดงจำานวนหุ้นที่ถือ	ณ	ต้นปี	และที่มีการซื้อขายระหว่างปี

	 	 5.		เปิดเผยวัน	เดือน	ปี	ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	ในรายงานประจำาปี	

	 	 6.		เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการในคณะต่างๆเป็นรายบุคคล

	 	 7.		เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	รวมทั้งรูปแบบ	และลักษณะค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็น	

	 	 	 กรรมการบริษัทฯ	และกรรมการในคณะต่างๆ	

	 	 8.		เปิดเผยค่าสอบบัญชี	และค่าบริการอื่นๆ	ในรายงานประจำาปี

	 	 9.		เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทฯบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 4.2  คว�มสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ตระหนกัดว่ีาข้อมลูของบริษัทฯ	ทัง้ข้อมลูผลการดำาเนนิงาน		ข้อมลูทางดา้นการเงิน		และข้อมลูทีม่ใิช่การเงิน 

		 มีความสำาคัญต่อผู้ลงทุน	บริษัทฯจึงให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล	ที่ถูกต้องครบถ้วน	โดยผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องสามารถรับข้อมูล 

	 ข่าวสารดงักลา่วผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย		และเว็บไซตข์องบริษัทฯ	ที	่www.smk.co.th	ทัง้ภาษาไทยและภาษา 

	 อังกฤษโดยบริษัทฯ	มอบหมายให้	นางวีณา	นิรมานสกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี	บริหารลูกหนี้	และ	Compliance	เป็นผู้ดูแล 

	 ประสานงาน	โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข	02-378-7000	ต่อ	7138

5. คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

 5.1  โครงสร้�งของคณะกรรมก�รบริษัทฯ

	 	 1.		คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า	5	คนซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 2.		คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีณุสมบตัเิปน็กรรมการอสิระไมน่อ้ยกว่า	3	คน	และมกีรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร 

	 	 	 อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ	เพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

	 	 3.		คณะกรรมการบริษัทฯ	จะเลือกกรรมการบริษัทฯคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

	 	 4.		ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ	เพื่อแบ่งแยกหน้าที่	ความรับผิดชอบด้านการกำากับดูแล	และการ 

	 	 	 บริหารงานออกจากกัน	คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้เลือกกรรมการผู้จัดการ

	 	 5.		การแตง่ตัง้กรรมการใหเ้ปน็ไปตามข้อบงัคบับริษัท	และข้อกำาหนดของกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง	โดยการสรรหากรรมการใหด้ำาเนนิการ 

	 	 	 ผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	

	 รายนามและอำานาจในการลงนามของคณะกรรมการบริษัทฯได้รายงานไว้ ในหัวข้อ	คณะกรรมการบริษัท	ในหมวดโครงสร้างการจัดการ

 5.2  คณะกรรมก�รชุดย่อย

	 	 ได้รายงานไว้ ในหัวข้อ	คณะกรรมการชุดย่อย
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 5.3  บทบ�ทและหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัทฯ

	 	 ได้รายงานไว้ ในหัวข้อ	คณะกรรมการบริษัทฯ	ในหมวดโครงสร้างการจัดการ

 

 5.4   บทบ�ทและหน้�ที่ของประธ�นกรรมก�ร

  ประธ�นกรรมก�ร มีหน้�ที่ 

	 	 1.		เป็นผู้นำาของคณะกรรมการในการกำากับดูแลกิจการ	และมีหน้าที่กำากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

	 	 2.		กำากับดแูลใหค้ณะกรรมการ	ประกอบไปดว้ยกรรมการทีม่คุีณภาพ	มคีวามสามารถ	และมคีวามสมดลุ	เพื่อนำาไปสู่การตดัสนิใจทีด่ ี

		 	 	 และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

	 	 3.		กำากับดแูลใหค้ณะกรรมการให้ความสำาคญักับประเดน็เชิงกลยทุธท์ีก่ระทบตอ่ความสามารถในการแข่งขันตลอดจนให้ความสำาคญั 

	 	 	 กับการกำาหนดทิศทางขององค์กร

	 	 4.		ควบคมุการประชุมใหม้ปีระสิทธภิาพ	จดัสรรเวลาให้เพียงพอทีฝ่่ายจดัการจะนำาเสนอข้อมลู	สนบัสนนุและเปดิโอกาสให้กรรมการ 

	 	 	 ซักถาม	และแสดงความเห็นอย่างอิสระ	ควบคุมประเด็นในการอภิปราย	และสรุปมติที่ประชุม

	 	 5.		กำาหนดระเบียบวาระการประชุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์	ความจำาเป็น	และความเร่งด่วน	และให้คณะกรรมการได้รับข้อมูล 

	 	 	 ต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง	ชัดเจน	และทันเวลา

	 	 6.	เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	และทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น		

 5.5  บทบ�ทและหน้�ที่ของกรรมก�รผู้จัดก�ร

  กรรมก�รผู้จัดก�ร มีหน้�ที่	

	 	 1.		เป็นผู้นำาของฝ่ายบริหาร

	 	 2.		บริหารงานของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์	กลยุทธ์	และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ	อนุมัติ

	 	 3.		นำาเสนอกลยุทธ์	นโยบาย	และแผนงานธุรกิจหลัก	ให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ

	 	 4.			บริหารกิจการให้มีผลประกอบการที่ดีและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง	 และสร้างความเชื่อมโยงด้านกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ		

	 	 	 ให้เป็นรูปธรรมทางปฏิบัติ

	 	 5.		ติดตามและรายงานสภาวะธุรกิจ	ฐานะผลการดำาเนินงานของบริษัทฯให้คณะกรรมการบริษัทฯ	รับทราบอย่างต่อเนื่องเป็นประจำา 

	 	 	 รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย	สภาพตลาดและการแข่งขัน

	 	 6.		ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ

		 	 7.		นำาเสนองบประมาณประจำาปีและงบลงทุนประจำาปีให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ

		 	 8.		เป็นตัวแทนของบริษัทฯ	ตลอดจนมีอำานาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ	หรือหน่วยงานกำากับอื่นๆ

		 	 9.		นำาหลักการบรรษัทภิบาลมาใช้ ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร

 5.6  ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ

	 ในปี	2560	บริษัทฯ	ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯรวมจำานวน	4	ครั้ง	โดยบริษัทฯได้ดำาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	

ที่สอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

							 1.		 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	จะมีการกำาหนดข้ึนเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี	เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

	 2.		 ประธานกรรมการ	เป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม	โดยกรรมการผู้จัดการ	และกรรมการอื่นสามารถร่วมกำาหนด 

	 	 วาระการประชุมผ่านเลขานุการบริษัทได้

	 3.			การพิจารณาในการประชุมแต่ละคร้ัง	 บริษัทฯ	 มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้า 

	 	 อย่างน้อย	7	วันก่อนวันประชุม	เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นรีบด่วน	เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษา	พิจารณา	และตัดสินใจอย่างถูกต้อง 

	 	 ในเรื่องต่างๆอย่างเพียงพอ

							 4.			ข้อบังคับของบริษัทฯ	กำาหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ	จะต้องประชุมกันอย่างน้อย	3	 เดือนต่อครั้ง	ทั้งนี้กรรมการบริษัทฯ	ต้องมา 

	 	 ประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม	และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำาเป็น
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								 5.		 กรรมการบริษัทฯ	ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง	หรือมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม	จะต้องงดออกเสียงลงมติ

							 6.			ในการประชุมทุกคร้ัง	 จะมีการกำาหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน	 โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 กรรมการทุกคนสามารถ 

	 	 อภิปราย	และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย	และมีการจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ		

	 รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯของกรรมการแต่ละท่านได้รายงานไว้ ใน	 หัวข้อ	 คณะกรรมการบริษัท	 ในหมวด

โครงสร้างการจัดการ

	 นอกจากนี้	ในปี	2560	บริษัทฯ	ได้จัดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเอง	โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่าย

จัดการเข้าร่วมในการประชุม	 เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ	และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ	จำานวน	1	ครั้ง	 เมื่อ 

วันที่	18	ธันวาคม	2560	ที่ผ่านมา	

5.7  ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่นของกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง

					คณะกรรมการบริษัทฯตระหนักถึงความสำาคัญของประสิทธิภาพและการอุทิศเวลาอย่างพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและผู้

บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	จึงมีนโยบายกำาหนดจำานวนบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่นที่กรรมการแต่ละคนสามารถไปดำารงตำาแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน	

4	บริษัทจดทะเบียน	และกำาหนดให้กรรมการผู้จัดการสามารถไปดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทแห่งอื่นได้ไม่เกิน	3	บริษัท

5.8  ก�รพัฒน�กรรมก�ร

ก�รปฐมนิเทศกรรมก�รใหม่

	 คณะกรรมการบริษัทฯกำาหนดใหม้กีารปฐมนเิทศกรรมการใหมท่กุคนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำาเนนิการดา้นตา่งๆของ 

บริษัทฯ	เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการโดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องดังกล่าว	ดังนี้

	 •	 ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ	โครงสร้างคณะกรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อย	และขอบเขตอำานาจหน้าที่

	 •	 ข้อมูลด้านนโยบาย	และแนวทางการดำาเนินธุรกิจ

	 •	 จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ	กรรมการผู้จัดการ	เพื่อสอบถามข้อมูล	เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจ

ก�รพัฒน�และนโยบ�ยก�รเข้�อบรมของกรรมก�ร

	 คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	เช่นกรรมการ	กรรมการชุดย่อย	เข้าอบรม

หลักสูตร	หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	สมาคมบริษัท

จดทะเบียนไทย	 สำานักงานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 เป็นต้น	 เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดย

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานในเรื่องดังกล่าว

	 ในปี	2560	มีกรรมการของบริษัทฯเข้าร่วมการสัมมนาและเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	สรุปได้

ดังรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้

1.  น�ยเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์  ประธ�นกรรมก�ร/ ประธ�นกรรมก�รลงทุน/

        ประธ�นกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล

2.  น�งส�วถนอมศรี สินสุขเพิ่มพูน              กรรมก�ร และเลข�นุก�รบริษัท/ เลข�นุก�รคณะกรรมก�รสรรห�

         ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล

ลำาดับ วันท่ีเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา โปรแกรมการอบรมและสัมมนา ผู้จัด

1 13	กันยายน	2560 Nomination	Committee	Best	Practice	

Guideline

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ลำาดับ วันท่ีเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา โปรแกรมการอบรมและสัมมนา ผู้จัด

1 16,	23,	30	มิถุนายน	และ

7	กรกฏาคม	2560

Advanced	Audit	Committee	Program	

รุ่น	26/2017

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)



39รายงานประจำาปี 2560 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)

5.9  แผนพัฒน�เพื่อทดแทนตำ�แหน่งง�น

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา	คา่ตอบแทน	และบรรษัทภบิาล	เป็นผูรั้บผดิชอบเรื่องความตอ่เนื่องในการบริหาร

ที่เหมาะสมและการพิจารณาแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำาแหน่ง	และสรรหาผู้บริหารระดับสูง	(Succession	Plan)	โดยเฉพาะในตำาแหน่งกรรมการ

ผู้จัดการ	และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯมีการวางแผน	สรรหา	คัดเลือก	และเตรียมความ

พร้อมของบุคลากรเพื่อทดแทนในตำาแหน่งงานหลักที่มีความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 เมื่อผู้ดำารงตำาแหน่งนั้นๆ	 ได้รับการแต่งตั้ง 

โยกย้าย	เกษียณอายุ	ลาออก	และส่งผลให้ตำาแหน่งนั้นๆว่างลง

	 บริษัทฯมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำาแหน่งงานบริหารที่สำาคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	 เพื่อให้มั่นใจ

ว่าบริษัทฯได้ผู้บริหารที่ดีและมีความสามารถ	 โดยมีคณะกรรมการสรรหา	 ค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 ทำาหน้าที่ในการกลั่นกรองการแต่งตั้ง

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	 อันได้แก่กรรมการผู้จัดการ	 และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการข้ึนไป	 เพื่อนำาเสนอให้คณะกรรมการ	

บริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติ

	 นอกจากนัน้	บริษัทฯ	ยงัมนีโยบายในการคัดเลือกผูท้ีเ่ปน็คนเก่งและดเีข้ามาร่วมงาน	เช่น	บคุลากรทีม่ปีระสบการณแ์ละคนรุ่นใหมท่ีม่คีวาม

รู้	ความสามารถ	และพัฒนาสร้างความพร้อมให้มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคตได้		โดยผ่านขั้นตอนการประเมินพนักงานที่มี

ศักยภาพสูง		มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย	รวมทั้งหมุนเวียนงาน	เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำา	และความรอบรู้ ในงานหลายๆด้าน

5.10  ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร

	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ได้แก่

	 1.	การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯทั้งคณะ	และ	

	 2.	การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย	

	 ทัง้นี	้คณะกรรมการไดก้ำาหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการในช่วงเดอืนกุมภาพันธข์องทกุป	ี	ซ่ึงในการประเมนิดงั

กล่าว	จะพิจารณาในเรื่องผลประกอบการของบริษัทฯด้วย	เพื่อให้สะท้อนถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างแท้จริง		นอกจากนี้	

ข้อเสนอแนะตา่งๆที่ไดรั้บจากการประเมนิ		บริษัทฯจะนำามาใช้ในการปรับปรุงประสิทธผิลของการทำางานของคณะกรรมการบริษัทฯใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯต่อไป

 ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริษัทฯทั้งคณะ

	 คณะกรรมการไดก้ำาหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบริษัทฯทัง้คณะ	ดงัรายละเอยีดในตารางดา้นลา่งนี ้

	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการยังได้กำาหนดหัวข้อที่ใช้ ในการประเมินคณะกรรมการ	 ซ่ึงแบ่งออกเป็น	 6	 หมวดหลักด้วยกัน	 ได้แก่ 

1.	ผลประกอบการในรอบป	ี	2.	บทบาท	หนา้ที	่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ	3.	การประชุมคณะกรรมการ		4.	การทำาหนา้ทีข่องกรรมการ		

5.	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	และ	6.	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รชุดย่อย

	 คณะกรรมการไดก้ำาหนดใหป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดยอ่ย	ซ่ึงไดแ้ก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง	 คณะกรรมการลงทุน	 และคณะกรรมการสรรหา	 ค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกันกับการ

ประเมินคณะกรรมการบริษัทฯทั้งคณะ	 นอกจากนี้	 หัวข้อที่ใช้ ในการประเมิน	 จะแตกต่างกันไปตามบทบาทและหน้าที่สำาคัญของคณะกรรมการ

แต่ละคณะ

คะแนน	(%) เกณฑ์ที่ได้ คำาจำากัดความ

90-100 ดีเลิศ มีมาตรฐานและผลงานที่สูงมาก	ไม่จำาเป็นต้องปรับปรุงการปฏิบัติงาน	หรือปรับปรุงเพียง

เล็กน้อยเท่านั้น

80-89 ดีเกินความคาดหวัง มีมาตรฐานและผลงานที่สูงเกินความคาดหวัง

70-79 ดีเทียบเท่าความคาดหวัง มีมาตรฐานและผลงานที่ดีตามความคาดหวัง

60-69 พอใช้ มีมาตรฐานและผลงานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	แต่ต่ำากว่าความคาดหวัง	

สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้

ต่ำากว่า		60 ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน มีมาตรฐานต่ำากว่าความเพียงพอในการดำาเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง	ควรปรับปรุงอย่าง

เร่งด่วน
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ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของกรรมก�รผู้จัดก�ร

	 คณะกรรมการสรรหา		ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการ 

บริษัทฯพจิารณา	การประเมนิดงักล่าว	จะใช้หลกัเกณฑเ์ดยีวกันกับการประเมนิคณะกรรมการบริษัทฯทัง้คณะและคณะกรรมการชุดยอ่ย		นอกจากนี ้

หัวข้อที่ใช้ ในการประเมินจะแบ่งออกเป็น	 7	 หมวดหลักด้วยกัน	 ได้แก่	 1.	 ผลการปฏิบัติงานระหว่างปี	 2.	 วิสัยทัศน์และการกำาหนดกลยุทธ์ 

3.	การปฏิบัติได้ตามกลยุทธ์		4.		ด้านทรัพยากรบุคคลและการสืบทอดตำาแหน่ง		5.	ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	6.	การบริหารงานและความ

สัมพันธ์กับบุคลากร		7.	ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

จริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจ 

	 บริษัทฯให้ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจภายใต้กรอบกฎหมาย	 ระเบียบข้อบังคับ	 และหลักจริยธรรมอันดีงาม	 คณะกรรมการ 

บริษัทฯ	จึงให้มีการจัดทำาจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร	และเผยแพร่ข้อมูลไว้บนระบบ	 intranet	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ที่ 

www.smk.co.th	ภายใต้หัวข้อการกำากับดูแลกิจการ	 	พร้อมทั้ง	 กำาหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกระดับชั้น	 ยึดถือและปฏิบัติตาม

แนวทางของจริยธรรมดังกล่าว

	 นอกจากนี	้บริษัทฯมกีารสื่อสารกับพนกังานทัว่ทัง้องคก์ร	เพื่อสร้างจติสำานกึในเรื่องจริยธรรมอยา่งตอ่เนื่อง	สม่ำาเสมอ	ตลอดจนใหผู้บ้ริหาร

มหีนา้ทีส่อดส่องดแูลพนกังานภายใตบ้งัคบับญัชาของตนใหรั้บทราบ	เข้าใจ	และปฏบัิตติามจริยธรรมในการดำาเนนิธรุกิจของบริษัทฯอยา่งเคร่งครัด	

คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการระหว่างกัน	 โดยมีการกำาหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนทำารายการกับ

บุคคลภายนอก	และกำาหนดให้การทำารายการระหว่างกันที่สำาคัญ	ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

		 นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการระหว่างกันไว้ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)	และ

รายงานประจำาปี	(แบบ	56-2)

5.11  ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร 

	 บริษัทฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	เป็นค่าบำาเหน็จกรรมการ	และ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการโดยคำานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่	

ความรับผิดชอบ	 และพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และในกลุ่มธุรกิจ

เดียวกัน	โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

	 บริษัทฯ	ไดพิ้จารณาคา่ตอบแทนผูบ้ริหารตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการสรรหา	คา่ตอบแทน	และบรรษัทภบิาล	ไดก้ำาหนดไว้	โดยพิจารณา

ร่วมกับ	ปัจจัยอื่นๆ	ได้แก่	การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี

คณะกรรมก�รชุดย่อย

	 ณ	วันที่		31	ธันวาคม	2560	โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ	มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด	5	คณะ	ได้แก่	คณะกรรมการบริหาร	คณะ

กรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 คณะกรรมการลงทุน	 และคณะกรรมการสรรหา	 ค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 ดังราย

ละเอียดต่อไปนี้	

	 (ก)		คณะกรรมก�รบริห�ร				ประกอบด้วยกรรมการ	3	ท่าน	ซึ่งมีรายนาม	ดังต่อไปนี้

	 	 1.	นายเรืองเดช						ดุษฎีสุรพจน์	 ประธานกรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการ

	 	 2.	นางสุวิมล									ชยวรประภา	 กรรมการบริหาร

	 	 3.	นายประดิษฐ						รอดลอยทุกข์	 กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�ร

1.		กำากับดูแลและให้คำาปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหาร	 เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กรสำาเร็จตามนโยบายและเป้าหมายที่ 

	 คณะกรรมการบริษัทฯกำาหนด

2.		ร่วมพิจารณานำาเสนอนโยบาย	วิสัยทัศน์	กลยุทธ์	และแผนธุรกิจ	ให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา

3.		กำากับดูแลให้มีการนำากลยุทธ์	นโยบาย	และแผนงานของบริษัทฯ	ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

4.		กลั่นกรองงบประมาณประจำาปี	และงบลงทุนประจำาปี	และนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ

5.		พิจารณางบลงทุนที่เกินกว่าวงเงินที่กรรมการผู้จัดการมีอำานาจอนุมัติ	แต่ไม่เกินจำานวน	20	ล้านบาท
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					 คณะกรรมการบริหาร	มีการประชุมในปี	2560	จำานวน	9	ครั้ง	โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

 

อำ�น�จอนุมัติของกรรมก�ร

หม�ยเหตุ	 	 *	 รายการนอกเหนือจากที่ระบุมาน้ี	 	 ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร	 ยกเว้น	 งบดำาเนินการ	 ซ่ึงให้อยู่ในดุลยพินิจของ 

	 	 			กรรมการผู้จัดการ

 (ข)  คณะกรรมก�รตรวจสอบ					ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	ท่าน	ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

	 	 1.	นายวีระชัย								งามดีวิไลศักดิ์	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 	 2.	นายวินัย											วิทวัสการเวช		 กรรมการตรวจสอบ

	 	 3.	ดร.ชัชวลิต									สรวารี	1		 กรรมการตรวจสอบ			

	 	 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ:					นายอมรศักดิ์	ศรีมงคลชัย

หม�ยเหตุ  1ดร.ชัชวลิต	สรวารี	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ	ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2560	เมื่อวันที่	20	เมษายน	2560 

		 	 แทนนายวิเศษ	ภานุทัต	ที่ครบกำาหนดออกตามวาระ

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	 3	 ปี	 ซ่ึงมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	 มีความรู้และ

ประสบการณอ์ยา่งเพียงพอทีจ่ะทำาหน้าทีส่อบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงนิได	้	โดยคณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ทีส่อบทานรายงานทางการเงิน 

ของบริษัทฯ	 สอบทานระบบการควบคุมภายใน	 และระบบบริหารความเสี่ยงให้มีความรัดกุม	 เหมาะสม	 ทันสมัย	 และมีประสิทธิภาพ	 การปฏิบัติ

ตามนโยบาย	ระเบียบข้อบังคับ	ตลอดจนกฎหมาย	ระเบียบปฏิบัติ	และข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากับดูแล	และจัดทำารายงานหรือให้ความเห็นต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่ออนุมัติ	หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

1.	 สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง	เชื่อถือได้	รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2.		พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักการหรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่สำาคัญที่เสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

3.		สอบทานระบบการควบคมุภายใน	ระบบการตรวจสอบภายในและระบบการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ	ใหม้คีวามเหมาะสมและมปีระสิทธภิาพ 

		 รวมถึงการนำาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง	แก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำาคัญและจำาเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

	 3.1		สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำาปีของบริษัทฯ

	 3.2		สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร	รวมถึงการสอบทานความเห็นฝ่ายบริหารที่มีต่อประเด็นการตรวจสอบที่ม ี

	 	 การเสนอและรายงานไว้

 

ประเภทเรื่องที่อนุมัติ*

วงเงินอำานาจอนุมัติ

กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ

1.	การอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนทุกประเภท	

(เงินฝากธนาคาร	พันธบัตร	หุ้น	หุ้นกู้	สินเชื่อ	ฯลฯ)		

คณะกรรมการลงทุนเป็นผู้พิจารณา	ซึ่งคณะกรรมการลงทุนประกอบ

ด้วย	ประธานกรรมการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการบริหาร	

และผู้จัดการฝ่ายการลงทุน

2.	การอนุมัติซื้อทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน	5	ล้านบาท ไม่เกิน	20	ล้านบาท เกิน		20	ล้านบาท

3.	การอนุมัติค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการที่อยู่นอกเหนือจาก

งบลงทุน	(Investment	Budget)	ที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯแล้ว	

ไม่เกิน	5	ล้านบาท ไม่เกิน	20	ล้านบาท เกิน		20	ล้านบาท

รายชื่อ การเข้าร่วมประชุม	/	การประชุมทั้งหมด	(ครั้ง) หมายเหตุ

1.	นายเรืองเดช					ดุษฎีสุรพจน์ 9/9

2.	นางสุวิมล									ชยวรประภา 9/9

3.	นายประดิษฐ						รอดลอยทุกข์ 9/9
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	 3.3		สอบทานรายงานผลการปฏบิตังิานของหนว่ยงานกำากับ	รวมถึงหน่วยงานอื่นทีเ่ก่ียวข้อง	(เช่น	ฝา่ยกฎหมาย)	ให้มัน่ใจตามสมควรว่า	บริษัทฯ 

	 	 ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และ	กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย	และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	

	 	 กับธุรกิจของบริษัทฯ

	 3.4		พิจารณาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผูส้อบบญัชีในสว่นทีเ่ก่ียวกับประสิทธิภาพการควบคมุภายในของบริษัทฯและฝา่ยตรวจสอบภายใน 

	 	 เก่ียวกับระบบการควบคุมภายในและเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ	รวมท้ังติดตามผลการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะน้ัน

	 3.5		คณะกรรมการตรวจสอบอาจร่วมประชุมหารือกับผูบ้ริหารเป็นการเฉพาะ	รวมถึงการ	เสนอแนะให้มกีารสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด 

	 	 ที่เห็นว่าจำาเป็น	รวมถึงการขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นได้	โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

4.		พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน	หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม	กฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย ์

		 ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ			

5.	 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	 ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง	 หรือรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง	

	 ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.	 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ในการเข้าถึงข้อมูลที่จำาเป็นและเป็นประโยชน์ต่องานตรวจสอบภายใน

7.	 พิจารณาคดัเลอืก	เสนอแตง่ตัง้และเสนอคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี	เพื่อให้ไดผู้ส้อบบญัชีทีม่คีวามเปน็อสิระเพื่อทำาหนา้ทีผู่ส้อบบัญชีของบริษัทฯ

8.	 ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีเพื่อรับทราบผลการสอบทาน/ตรวจสอบงบการเงิน	 และหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่อาจพบการปฏิบัติหน้าที่ของ	

	 ผู้สอบบัญชี	รวมถึงการเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี	โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

9.	 สอบทานว่าบริษัทฯ	 มีกระบวนการควบคุมและมาตรการกำากับดูแลที่จำาเป็นเพียงพอเพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ	 มีการถือปฏิบัติตาม 

	 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำากับดูแลต่างๆ	อย่างมีประสิทธิผล	ซึ่งรวมถึง

	 9.1	 การจัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	 มีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำาอันควรสงสัย 

	 	 ว่ามีการฝ่าฝืน	หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ	ข้อบังคับ	ข้อกำาหนดด้านจริยธรรมและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น							

	 9.2		การจัดให้มีกระบวนการเพื่อให้สร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทฯ	 มีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระและมีการดำาเนินการใน 

	 	 การติดตามที่เหมาะสม

10.	สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอและเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อมีการแก้ไข

11.	จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยเปิดเผยไว้	 ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ	 ซ่ึงรายงานดังกล่าว	 ต้องลงนามโดยประธาน 

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย	ดังต่อไปนี้

	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

	 •	 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

		 	 กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยและข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 และ 

	 	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 •	 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

12.	ในการปฏบิตัหินา้ที	่หากพบหรือมข้ีอสงสัยว่ามรีายการทีเ่กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์	การทจุริตรวมถึงพฤตกิารณอ์นัควรสงสัยที่ไดรั้บแจง้ 

	 จากผูส้อบบญัชีเก่ียวกับการทจุริต	หรือการฝา่ฝนืกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการและผูบ้ริหาร	ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 

	 มีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อดำาเนินการปรับปรุงภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร	 รวมถึงรายงานต่อ 

	 สำานักงาน	ก.ล.ต.ในกรณีที่เข้าองค์ประกอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

13.	ปฏิบัติงานอื่นตามขอบเขตอำานาจหน้าที่	และความรับผิดชอบที่กำาหนดไว้	ในกฎบัตร	หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมายด้วยความ 

	 เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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	 คณะกรรมการตรวจสอบ		มีการประชุมในปี	2560	จำานวน	11	ครั้ง	โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้	

  (ค)  คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง	 	 ประกอบด้วยกรรมการ	 1	 ท่าน	 รองกรรมการผู้จัดการ	 2	 ท่าน	 ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน	 และ 

	 	 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	มีรายนาม	ดังต่อไปนี้

	 	 1.	นายประดิษฐ						รอดลอยทุกข์	 	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 	 2.	นายประหยัด						ฐิตะธรรมกุล/1								 กรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 	 3.	นางวีณา										นิรมานสกุล/2									 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 4.	นายธารา									วนลาภพัฒนา/3										 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 5.	นายอมรศักดิ์					ศรีมงคลชัย/4									 กรรมการ	และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หม�ยเหตุ			/1นายประหยัด	 ฐิตะธรรมกุล	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งที่	 6/2559 

		 	 ประชุมเมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2560	

            /2นางวีณา	 นิรมานสกุล	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 คร้ังที่	 6/2559 

	 	 ประชุมเมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2560

        /3นายธารา	 วนลาภพัฒนา	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 คร้ังที่	 6/2559 

		 	 ประชุมเมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2560

    /4นายอมรศักดิ์	 	 ศรีมงคลชัย	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง	 ตามมติที่ประชุมคณะ 

	 	 กรรมการบริษัทฯครั้งที่		6/2559	ประชุมเมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2560

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 1.	 กำาหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง	เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท	เพื่อพิจารณาอนุมตัโิดยตอ้งครอบคลมุประเภทความเส่ียงทีอ่าจ 

	 	 ส่งผลกระทบต่อรายได้	เงินกองทุน	ชื่อเสียง	หรือการดำารงอยู่	ของบริษัทฯ	ดังต่อไปนี้

	 	 1.1	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	 	 	 1.2	ความเสี่ยงด้านการประกันภัย

	 	 1.3	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	 	 1.4	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

	 	 1.5	ความเสี่ยงด้านตลาด	 	 	 1.6	ความเสี่ยงด้านเครดิต

	 2.		 ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยงรวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

	 3.		 จดัใหม้กีารประชุมเปน็ประจำาอยา่งนอ้ยทกุไตรมาส	เพื่อตดิตามสถานะความเส่ียง	รวมถึงความคบืหนา้ในการบริหารความเส่ียง	และ 

	 	 ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข	 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความ 

	 	 เสี่ยงและกลยุทธ์ที่กำาหนดตามความเหมาะสมและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง

		 	 ในกรณีที่จำาเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	อาจขอคำาปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

	 4.		 ดแูลและสนบัสนนุให้การบริหารความเสีย่งประสบความสำาเร็จ	เสนอแนะวิธปีอ้งกัน	และวิธลีดระดบัความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรับได ้

		 	 ติดตามแผนการดำาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	และเหมาะสมกับสภาวะการดำาเนินธุรกิจ	 เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได ้

	 	 รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

รายชื่อ

การเข้าร่วมประชุม	/	

การประชุมทั้งหมด	

(ครั้ง)

หมายเหตุ

1.	นายวีระชัย			งามดีวิไลศักดิ์ 11/11

2.	นายวินัย					วิทวัสการเวช 11/11

3.	ดร.ชัชวลิต			สรวารี 8/11 ดร.ชัชวลิต	สรวารี	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำาปี	2560	เมื่อวันที่	20	เมษายน	2560	แทนนายวิเศษ	ภานุทัต	ที่

ครบกำาหนดออกตามวาระ	ทั้งนี้	ในปี	2560	นายวิเศษ	ภานุทัต	ได้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ	จำานวน	1	ครั้ง	ก่อนครบกำาหนดวาระกรรมการ
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	 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมกีารประชุมในป	ี2560	จำานวน	6	คร้ัง	โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเส่ียงแตล่ะทา่น

สรุปได้ดังนี้	

หม�ยเหต	ุ	 -	นายวีระชัย	งามดวิีไลศกัดิ	์ไดอ้อกจากการดำารงตำาแหนง่กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเส่ียง	เมื่อวันที	่22	กุมภาพันธ์	2560 

		 	 		โดยในปี	2560	ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1	ครั้ง

								 	 -	นายวินยั	วิทวัสการเวช	ไดอ้อกจากการดำารงตำาแหนง่กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสีย่งเมื่อวันที	่22	กุมภาพันธ	์2560	 

	 	 		โดยในปี	2560	ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1	ครั้ง

 (ง)  คณะกรรมก�รลงทุน	ประกอบด้วยกรรมการ	4	ท่าน	และผู้จัดการฝ่ายการลงทุน	ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

	 1.	นายเรืองวิทย์							ดุษฎีสุรพจน์	 ประธานกรรมการลงทุน

	 2.	นายเรืองเดช					 ดุษฎีสุรพจน์	 กรรมการลงทุน

	 3.	นางสุวิมล											ชยวรประภา	 กรรมการลงทุน

	 4.	นายประดิษฐ							 รอดลอยทุกข์	 กรรมการลงทุน

	 5.	นายธารา											วนลาภพัฒนา	 กรรมการลงทุน

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รลงทุน

	 1.	 กำาหนดกรอบนโยบายการลงทุน	แผนการลงทุน	นโยบายการบริหารความเสี่ยง	และระเบียบวิธีปฏิบัติการลงทุนของบริษัทฯ

	 2.		 กำากับดูแลกระบวนการตัดสินใจการลงทุน	

	 3.		 กำากับดแูลการลงทนุของบริษัทฯใหเ้ปน็ไปตามกรอบนโยบายการลงทนุและการบริหารความเส่ียงเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนตามเปา้หมาย	

	 4.		 กำากับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล	ความโปร่งใส	และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนของบริษัทฯ	

	 5.		 กำากับดูแลระบบงาน	บุคลากร	และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพ

	 6.		 บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 7.	 รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบอย่างสม่ำาเสมอ

รายชื่อ การเข้าร่วมประชุม	/	การประชุมทั้งหมด	(ครั้ง) หมายเหตุ

1.	นายประดิษฐ			รอดลอยทุกข์ 6/6

2.	นายประหยัด			ฐิตะธรรมกุล							 5/6 นายประหยัด	ฐิตะธรรมกุล	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	6/2559	

ประชุมเมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2560	

3.	นางวีณา							นิรมานสกุล								 5/6 นางวีณา	นิรมานสกุล	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง	

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่		6/2559	ประชุมเมื่อ

วันที่	22	กุมภาพันธ์	2560

4.	นายธารา							วนลาภพัฒนา						 5/6 นายธารา	วนลาภพัฒนา	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความ

เสี่ยง	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่		6/2559	

ประชุมเมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2560

5.	นายอมรศักดิ์			ศรีมงคลชัย 5/6 นายอมรศักดิ์		ศรีมงคลชัย	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตามมติที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่		6/2559	ประชุมเมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	

2560



45รายงานประจำาปี 2560 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)

	 	 คณะกรรมการลงทุนมีการประชุมในปี	2560	จำานวน	8	ครั้งโดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการลงทุนแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้	

  (จ)  คณะกรรมก�รสรรห�  ค่�ตอบแทน  และบรรษัทภิบ�ล		ประกอบด้วยกรรมการ	6	ท่าน	ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

	 	 1.	นายเรืองวิทย์						 ดุษฎีสุรพจน์	 ประธานกรรมการสรรหา		ค่าตอบแทน		และบรรษัทภิบาล

	 	 2.	นายเรืองเดช							 ดุษฎีสุรพจน์	 กรรมการสรรหา		ค่าตอบแทน		และบรรษัทภิบาล

	 	 3.	นายประดิษฐ						 รอดลอยทุกข์	 กรรมการสรรหา		ค่าตอบแทน		และบรรษัทภิบาล

	 	 4.	นายวีระชัย									 งามดีวิไลศักดิ์	 กรรมการสรรหา		ค่าตอบแทน		และบรรษัทภิบาล

	 	 5.	ดร.ชัชวลิต								 สรวารี	/1								 กรรมการสรรหา		ค่าตอบแทน		และบรรษัทภิบาล

	 	 6.	นางอัญชุลี											 คุณวิบูลย์	/2						 กรรมการสรรหา		ค่าตอบแทน		และบรรษัทภิบาล

	 	 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล:		นางสาวถนอมศรี		สินสุขเพิ่มพูน

  หม�ยเหตุ  /1	 ดร.ชัชวลิต	 สรวารี	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 คร้ังที่	 1/2560 

	 	 	 	 	 			เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2560															

        /2	 นางอัญชุลี	 คุณวิบูลย์	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 คร้ังที่	 3/2560 

		 	 	 	 	 			เมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	2560					

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน  และบรรษัทภิบ�ล

	 	คณะกรรมการสรรหา	 	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อนโยบายการสรรหา	การพิจารณาค่า

ตอบแทนของกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ	ตลอดจนนโยบายดา้นบรรษัทภบิาล	เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ	หรือทีป่ระชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิ

แล้วแต่กรณี	ดังนี้

1. ด้�นสรรห�

	 •	 พิจารณาหลกัเกณฑ	์วิธีการ	และคดัเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมเปน็กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู	เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ 

	 	 บริษัทฯ	พิจารณา

	 •	 สร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ	มีแผนการสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง	และมีความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม

2. ด้�นค่�ตอบแทน

	 •	 พิจารณานโยบาย	โครงสร้าง	และคา่ตอบแทนสำาหรับคณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการคณะอื่นๆ	เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการ 

	 	 บริษัทฯ	ก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ	

	 •	 พิจารณาค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการผู้จัดการ

	 •	 พิจารณาการขึ้นเงินเดือน	และโบนัสโดยรวมของบริษัทฯ

3. ด้�นบรรษัทภิบ�ล

	 •	 พิจารณานโยบายด้านบรรษัทภิบาล	และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ	และจริยธรรมทางธุรกิจที่ได้มาตรฐาน

	 •	 กำากับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ	เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานที่มีอำานาจกำากับดูแลตามกฎหมาย	

รายชื่อ การเข้าร่วมประชุม	/	การประชุมทั้งหมด	(ครั้ง) หมายเหตุ

1.	นายเรืองวิทย์				ดุษฎีสุรพจน์ 8/8

2.	นายเรืองเดช					ดุษฎีสุรพจน์ 4/8

3.	นางสุวิมล								ชยวรประภา 8/8

4.	นายประดิษฐ					รอดลอยทุกข์ 8/8

5.	นายธารา									วนลาภพัฒนา									 8/8
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	 คณะกรรมการสรรหา	คา่ตอบแทน		และบรรษัทภบิาล	มกีารประชุมในป	ี2560	จำานวน	7	คร้ัง	โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาฯ 

		 แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้	

ก�รสรรห�และแต่งตั้งกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง

 (1) กรรมก�รอิสระ 

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 กำาหนดนิยามความเป็นอิสระที่ใช้เป็นคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน	 โดยใช้เกณฑ์ที่สำานักงาน 

	 คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 	 (ก.ล.ต.)	 กำาหนดไว้เป็นเกณฑ์ข้ันต่ำา	 และได้กำาหนดเพ่ิมเติมให้สอดคล้อง 

	 เหมาะสมกับลักษณะของบริษัทฯ	มีรายละเอียดดังนี้

	 (ก)		ถือหุน้ไมเ่กินร้อยละ	0.5	ของจำานวนหุน้ทีม่สิีทธอิอกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ	ทัง้นี้ให้นบัรวมการถือหุน้ของผูท้ีเ่ก่ียวข้องของกรรมการ 

	 	 อิสระรายนั้นๆด้วย

	 (ข)		ไม่เป็น	หรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 

	 	 บริษัทฯ	หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ	่เว้นแตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกว่าสองปก่ีอนวันทีย่ื่นคำาขออนญุาตตอ่ก.ล.ต. 

		 	 ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ	 หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ	 ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

	 	 รายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ

	 (ค)	ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา	มารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และ 

	 	 บุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอำานาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหาร	หรือ 

	 	 ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ

	 (ง)		ไม่มีหรือไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	ในลักษณะที่อาจเป็นการขัด 

	 	 ขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอสิระของตน	รวมทัง้ไมเ่ปน็	หรือไมเ่คยเปน็ผูถื้อหุ้นทีม่นียั	หรือผูม้อีำานาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสัมพันธ ์

	 	 ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย 

	 	 กว่าสองปี	ก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อ	ก.ล.ต.

	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ	 การเช่าหรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์	 รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ	 หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม	 ค้ำาประกัน	 การให้

สินทรัพย์เป็นหลักประกัน	หนี้สิน	รวมถึงการกระทำาอื่นในลักษณะเดียวกัน	ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ	หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	

ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ	หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป	แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า	ทั้งนี้	การคำานวณภาระหนี้ดัง

กลา่วใหเ้ปน็ไปตามวิธีการคำานวณมลูค่าของรายการทีเ่ก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทำารายการที่

เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม	แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่เริ่มมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บุคคลเดียวกัน

			 (จ)	 	 ไม่เป็น	หรือไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้ม ี

	 	 อำานาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 

	 	 สังกัดอยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อ	ก.ล.ต.

รายชื่อ การเข้าร่วมประชุม	/

การประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)

หมายเหตุ

1.	นายเรืองวิทย์			ดุษฎีสุรพจน์ 7/7

2.	นายเรืองเดช			ดุษฎีสุรพจน์ 7/7

3.	นายประดิษฐ			รอดลอยทุกข์ 7/7

4.	นายวีระชัย					งามดีวิไลศักดิ์ 7/7

5.	ดร.ชัชวลิต					สรวารี 5/7 ดร.ชัชวลิต	สรวารีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ	ตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	1/2560

เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2560

6.	นางอัญชุลี					คุณวิบูลย์ 1/7 นางอัญชุลี	คุณวิบูลย์ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ	ตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	3/2560

เมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	2560
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			 (ฉ)		ไม่เป็น	หรือไม่เคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย	หรือที่ปรึกษาทางการเงิน	ซึ่งได้รับ	

	 	 ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มี 

	 	 อำานาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

	 	 ก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อก.ล.ต.

			 (ช)		ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้น	ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง	

	 	 กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

			 (ซ)		ไมป่ระกอบกิจการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกัน	และเป็นการแข่งขันทีม่นียักับกิจการของบริษัทฯ	หรือไมเ่ป็นหุ้นส่วนทีม่นัียในห้างหุ้นสว่น		

	 	 หรือไมเ่ปน็กรรมการทีม่สีว่นร่วมบริหารงาน	ลกูจา้ง		พนกังาน	ทีป่รึกษาที่ไดรั้บเงินเดอืนประจำา	หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจำานวน 

	 	 หุน้ทีม่สิีทธอิอกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น	ซ่ึงประกอบกิจการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกัน	และเปน็การแข่งขันทีม่นียักับกิจการของบริษัทฯ

				 (ฌ)	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

	 ทั้งนี้ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง	 (ก)	 ถึง	 (ฌ)	 	 แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบ

หมายจากคณะกรรมการให้ร่วมตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	 โดยมีการตัดสินใจ

ในรูปแบบขององค์คณะ(Collective	Decision)	ได้

 (2) ก�รสรรห�กรรมก�ร

 ก�รสรรห�กรรมก�ร

	 คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน		และบรรษัทภิบาล	มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออก

ตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ	เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป	โดยคณะกรรมการ

สรรหา	คา่ตอบแทน		และ			บรรษัทภบิาล		จะพิจารณาจากทกัษะทีจ่ำาเปน็ทีย่งัขาดอยู่ในคณะกรรมการ	รวมทัง้พจิารณาความรู้ความชำานาญเฉพาะ

ดา้นทีจ่ำาเปน็ตอ้งมีในคณะกรรมการ	และสอดคลอ้งกับกลยทุธ์ในการดำาเนนิธรุกิจของบริษัทฯ	โดยได้ ใช้ฐานข้อมลูกรรมการในการสรรหากรรมการ

ใหม่		ทั้งนี้	บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาจะต้องมีประวัติการทำางานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย		มีวิสัยทัศน์		และมีคุณสมบัติดังนี้

	 •	 มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ	(Integrity	and	Accountability)

	 •	 ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล	(Informed	Judgment)

	 •	 ยึดมั่นในการทำางานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ

	 สำาหรับกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นโดยหลักแล้วผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม

ที่เห็นสมควรโดยคณะกรรมการบริษัทฯมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอดังกล่าวว่าไม่ขัดกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง	 และเสนอที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

	 ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการสรรหา	คา่ตอบแทน		และบรรษัทภบิาล	จะไมรั่บพจิารณารายชื่อผูด้ำารงตำาแหนง่ในบริษัทจดทะเบียน

ตั้งแต่	4	บริษัทขึ้นไป

	 ตามข้อบังคับบริษัทฯ	กำาหนดให้		บริษัทฯ	มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า	5	คน	แต่มิได้ระบุจำานวนกรรมการสูงสุดไว้	และกรรมการไม่น้อย

กว่าก่ึงหนึง่ของจำานวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถ่ิีนทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัรไทย	โดยกรรมการจะเปน็ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯหรือไมก็่ได	้และในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวน	1	ใน	3	หรือจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3

 ก�รเลือกตั้งกรรมก�รบริษัทฯ กระทำ�โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้

									(1)		ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อ	หนึ่งเสียง

									(2)		ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม	(	1	)	เลือกตั้งบุคคลคนเดียว	หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	แต่จะแบ่ง 

	 	 คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

									(3)		บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา	 เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ	 เท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง 

	 	 เลือกตั้งในคร้ังนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้ง	 ในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน	 เกินจำานวนกรรมการที่จะพึง 

	 	 มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 นอกจ�กก�รพ้นตำ�แหน่งต�มว�ระแล้ว กรรมก�รพ้นตำ�แหน่งเมื่อ

	 (1)		ตาย

	 (2)		ลาออก
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	 (3)		ขาดคุณสมบัติ		หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	68	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535

	 (4)		ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง		และมีหุ้น 

	 	 นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 (5)		ศาลมีคำาสั่งให้ออก

 กรรมก�รที่ม�จ�กผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ปร�กฏร�ยละเอียดดังนี้

                   

หม�ยเหตุ		*		ในวันที่	15	พฤศจิกายน	2559	ผู้ถือหุ้นกลุ่มตระกูลดุษฎีสุรพจน์	ได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในครอบครัว	โดยการโอนหุ้นที่ถือ 

	 	 		อยู่บางส่วนให้แก่	บริษัท	ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้ง	จำากัด	(“ดุษฎีสุรพจน์โฮลดิ้ง”)	และ	SMK	Holding	Limited	(“SMK	Holding”)	และ 

	 	 		การได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ	โดย	ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้งและ	SMK	Holding	จากการโอนหุ้นดังกล่าว	ส่งผลให้	ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้ง 

			 	 		และ	SMK	Holding	ถือหุ้นของบริษัทฯ	ทั้งหมดคิดเป็น	ร้อยละ	25.02	และ	ร้อยละ	1	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	ตาม 

	 	 		ลำาดับ	และส่งผลให้ดุษฎีสุรพจน์	โฮลดิ้ง	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	สนบัสนนุให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยใช้สิทธิในการแตง่ตัง้กรรมการ	โดยไดเ้ปดิโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทกุรายเสนอชื่อบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะ

สม	เพื่อรับการพิจารณาคดัเลอืกเปน็กรรมการบริษัทฯ	ก่อนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น	โดยบริษัทฯ	ไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑก์ารเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ	พร้อมทั้งแบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ที่	www.smk.co.th

 (3)  ก�รสรรห�ผู้บริห�รระดับสูง

	 คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์	วิธีการ	และ	คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาต่อไป

ก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

--	บริษัทฯไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย—

ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ใหค้วามสำาคญัในเรื่องการใช้ข้อมลูภายใน	โดยไดก้ำาหนดนโยบายดงักลา่วไว้ ในจริยธรรมในการดำาเนินธรุกิจซ่ึงเปดิ

เผยไว้บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ	เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ	และให้กรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนกังานทกุคนไดต้ระหนกัและยดึถือปฏบิตั	ิโดยมสีาระสำาคัญ

สรุปได้ดังนี้

	 1.	 กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร	ต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	อย่างน้อย	1	วัน	ล่วงหน้าก่อนทำาการซื้อขาย 

		 	 โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับแจ้ง	เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบต่อไป

	 2.		 กำาหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร	ลงนามรับทราบประกาศทีเ่ก่ียวข้องของสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

		 	 (ก.ล.ต.)	ที่กำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ	ก.ล.ต.	ตามมาตรา	59 

		 	 แห่งพระราชบญัญตัหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย	์พ.ศ.	2535	ภายใน	3	วันทำาการ	นบัแตวั่นทีม่กีารเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์

		 	 และให้แจ้งเลขานุการบริษัทเพื่อนำาส่งแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ยังก.ล.ต.ภายในเวลาที่กำาหนด	 รวมทั้งจัดทำา 

	 	 บนัทกึการเปล่ียนแปลง	สรุปจำานวนหลักทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารเปน็รายบคุคลเพื่อนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯในการ 

	 	 ประชุมคร้ังถัดไป	 พร้อมทั้งมีการแจ้งกรรมการและผู้บริหารให้รับทราบถึงบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดดัง 

	 	 กล่าวนี้ด้วย

	 3.		 ห้ามกรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนกังานทกุคน	นำาข้อมลูงบการเงิน	หรือข้อมลูอื่นทีม่ผีลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพยข์องบริษัทฯ		เปดิเผย 

	 	 ตอ่บคุคลภายนอกหรือผูม้ส่ีวนไดเ้สียทีเ่ก่ียวข้อง	และหา้มทำาการซ้ือขายหลกัทรัพย์ในช่วง	1	เดอืน	ก่อนทีข้่อมลูงบการเงนิหรือข้อมลู 

	 	 อื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน	และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	จนกว่าจะพ้น 

	 	 ระยะเวลา	24	ชั่วโมง	นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว	

																						กลุ่มผู้ถือหุ้น

ณ		วันที่		10	มีนาคม	2560
ณ		วันที่			31		ธันวาคม			2560		

จำานวนกรรมการบริษัทฯ	ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มจำานวนหุ้นที่ถือ %

1.	ตระกูลดุษฎีสุรพจน์ 124,761,060 62.38 4	ท่าน

2.	MINDO	ASIA	INVESTMENTS	LIMITED 21,750,000 10.88 -

3.	LeapFrog	Thailand	Holdings		Limited	 21,749,990 10.87 1	ท่าน
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	 4.		 กำาหนดแนวทางและวิธปีฏบิตัใินเรื่องการปกปอ้งรักษาและการใช้ข้อมลูภายในของหนว่ยงานดา้นการลงทนุอยา่งถูกตอ้ง	โดยกรรมการ 

		 	 ผู้บริหาร	 และพนักงานที่เก่ียวข้อง	 มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูลและป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลไปยัง 

	 	 บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง	และไม่นำาข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน

 ก�รถือหลกัทรพัย์ และก�รเปลีย่นแปลงก�รถือหลกัทรพัย์ของคณะกรรมก�รบรษัิทฯและผูบ้รหิ�ร บรษัิท สินมัน่คงประกนัภยั  จำ�กัด  

(มห�ชน)

 • กรรมก�ร

 • หม�ยเหตุ				ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ดังตารางข้างต้น	เป็นข้อมูลการถือหลักทรัพย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ

รายชื่อ

จำานวนหุ้นที่ถือ

	ณ	วันที่	

1/1/2560

เปลี่ยนแปลง

เพิ่ม	/	(ลด)

จำานวนหุ้นที่ถือ	ณ		วันที่

31/12/2560

จำานวนหุ้นที่ถือ
สัดส่วนจากหุ้นที่ออก

และเรียกชำาระแล้ว

1.		นายเรืองวิทย์			ดุษฎีสุรพจน์ 25,693,220 - 25,693,220 12.85%

				คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -

2.		นายเรืองเดช			ดุษฎีสุรพจน์ 25,537,510 - 25,537,510 12.77%

				คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -

3.		นางสุวิมล			ชยวรประภา 14,267,540 - 14,267,540 7.13%

				คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

4.		นายสจวต	ไมเคิล		แลงด็อน - - - -

				คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

5.		นายประดิษฐ		รอดลอยทุกข์ 3,964,010 - 3,964,010 1.98%

				คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

6.		นางอัญชุลี					คุณวิบูลย์ 14,791,240 - 14,791,240 7.40%

				คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

7.		นายวีระชัย				งามดีวิไลศักดิ์ - - - -

				คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

8.		นายวินัย				วิทวัสการเวช	 - - - -

				คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

9.		ดร.ชัชวลิต							สรวารี - - - -

				คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

10.	นางสาวถนอมศรี				สินสุขเพิ่มพูน 24,650 - 24,650 0.012%

				คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
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 • ผู้บริห�ร

 • หม�ยเหตุ				ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ดังตารางข้างต้น	เป็นข้อมูลการถือหลักทรัพย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ

ค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชี	

	 (1)	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(audit	fee)

	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	ที่บริษัท	สำานักงาน	อี	วาย	จำากัด	ได้รับจากบริษัทฯ	ในรอบบัญชีปี	2560	เท่ากับ	1,710,000	บาท

	 (2)	ค่าบริการอื่น	(non-audit	fee)

	 ค่าธรรมเนียมการสอบทานและตรวจสอบรายงานเกี่ยวกับ	 Risk-Based	 Capital	 Framework	 (RBC)	 ตามที่สำานักงานคณะกรรมการ

กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำาหนด	สำาหรับงวด	30	มิถุนายน	2560	และ	31	ธันวาคม	2560	รวมเท่ากับ	500,000	บาท

ก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีในเรื่องอื่นๆ

	 ในป	ี2560	กรรมการบริษัทฯ	ไดเ้ข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการชุดยอ่ยตา่งๆของบริษัทฯ	โดยไดร้ายงานไว้แลว้ในข้อ	คณะกรรมการชุดยอ่ย 

รายชื่อ

จำานวนหุ้นที่ถือ

	ณ	วันที่	1/1/2560

เปลี่ยนแปลง

เพิ่ม	/	(ลด)

จำานวนหุ้นที่ถือ	ณ		วันที่

31/12/2560	

จำานวนหุ้นที่ถือ

สัดส่วนจากหุ้น

ที่ออกและเรียก

ชำาระแล้ว

รองกรรมก�รผู้จัดก�ร

1.	นายสุทิพย์			รัตนรัตน์ 2,000 - 2,000 0.001%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

2.	นายประหยัด				ฐิตะธรรมกุล 3,650 - 3,650 0.002%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

3.	นางวีณา		นิรมานสกุล 31,000 - 31,000 0.016%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร

4.			นายนุสนธิ			นิลวงศ์ - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

5.		นายสุรพงศ์				วงษ์โสภณากุล 3,100 - 3,100 0.002%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

6.	นางสาวมนทรัตน์	นาวารัตน์ 2,430 - 2,430 0.001%

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบ�ยภ�พรวม

	 บริษัทฯตระหนักถึงความสำาคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 จึงได้ดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล	 โดยคำานึงถึงความรับผิดชอบ

ต่อสังคมโดยรวม	ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน	 เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ทั้งนี้	 รายงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่บริษัทฯ	ได้จัดทำามีรายละเอียด	ดังนี้

1. ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม

	 บริษัทฯประกอบธุรกิจด้วยความสุจริตและโปร่งใส	 คำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 โดยมีแนวทางในการประกอบธุรกิจด้วยความ

เป็นธรรม	ดังนี้

	 •	 ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าที่ดี	ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าเพื่อผลประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจ 

	 	 ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม		

	 •	 ไม่สนับสนุนการกระทำาใดที่เป็นการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย	สิทธิทางปัญญา	หรือเครื่องหมายทางการค้า	ตลอดจนการใช้ 

	 	 ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของ

	 •	 กำาหนดหลกัเกณฑแ์ละการคดัเลอืกคูค่า้/คูสั่ญญาอยา่งชัดเจน	โดยคำานงึถึงผลประโยชนร่์วมกัน	พร้อมทัง้	ปฏบัิตติามระเบยีบ	ข้ันตอน 

	 	 การจัดหา	ตลอดจนเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

	 •	 ไม่เรียก	ไม่รับ	หรือให้ผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้า	เจ้าหนี้	และลูกค้า

	 •	 ปฏบิตัติอ่พนกังานทกุคนดว้ยความเปน็ธรรม	และให้ความสำาคญัตอ่การพัฒนาความรู้และความสามารถของพนกังาน	ใหม้คีวามก้าวหนา้ 

	 	 และมั่นคงในอาชีพ

2. ก�รป้องกันก�รมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บริษัทฯ	 ยึดมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์	 โปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยต่อต้านการให้หรือรับสินบน

และการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีว่าการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปช่ันนั้น	 เป็นภัยร้ายแรงที่ทำาลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็น

ธรรม	รวมทัง้ก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทฯไดต้ระหนกัถึงความสำาคญัและพิจารณากำาหนด	

	 1.	 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

	 2.	 แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	เรื่อง	การให้/รับ	ของขวัญ	ของกำานัล	การเลี้ยงรับรอง	หรือผลประโยชน์อื่นใด

	 3.	 แนวทางปฏิบัติการแจ้งเบาะแส	การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 4.	 มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

	 5.	 คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ	 	 กรรมการ	 	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ	 อีกทั้ง	 

เพื่อป้องกันมิให้บริษัทฯ	อันรวมไปถึงกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และผู้เกี่ยวข้อง	ฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น	

โดยได้เผยแพร่นโยบายไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.smk.co.th	และ	ระบบ	Intranet				

ก�รเป็นสม�ชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นทุจริต

	 	ตามทีบ่ริษัทฯ	ไดล้งนามในคำาประกาศเจตนารมณเ์พื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุริต	(Thailand’s	

Private	 Sector	 Collective	 Action	 Coalition	 Against	 Corruption-CAC)	 เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการคอรัปชั่นและไม่ยอมรับให้

มีการเกิดการทุจริตใดๆ	 ขึ้นจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 หรือจากการปฏิบัติงานในองค์กร	 เมื่อวันที่	 1	 กันยายน	 2560	 นั้น	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่น 

ในการดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส	เป็นไปตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นและ

การกำากับดแูลกิจการทีด่ขีองบริษัทฯ	เนื่องจากการทจุริตในองคก์รเป็นประเดน็ความเส่ียงตอ่การดำาเนนิธรุกิจให้เตบิโตอยา่งยัง่ยนืของบริษัทฯ	โดย

ตระหนักและยึดมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบและไม่มีข้อยกเว้น	 ตลอดจนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปช่ันทั้งทางตรงและ 

ทางอ้อม	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนจะต้องยึดถือและต้องปฏิบัติตาม	นอกจากนี้	บริษัทยังรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน	 โดยคณะ

กรรมการตรวจสอบได้ทำาการสอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เก่ียวข้อง	 และได้รับรายงานเก่ียวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของ

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน	 โดยได้สอบทานการประเมินความเสี่ยง	 และให้คำาแนะนำาเก่ียวกับการปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดความเส่ียงนั้น	 โดย 

ผู้บริหารได้นำาคำาแนะนำาไปปฏิบัติ	ทั้งนี้	คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างสม่ำาเสมอ	
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	 	 บริษัทฯ	 ได้ส่งเสริมและสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจ	 นำาไปสู่การยอมรับและปลูกจิตสำานึกที่ดี	 โดยกำาหนดให้ม ี

การลงนาม	 รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน	 และระเบียบ	 มาตรการอื่นๆ	 ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด	 อีกทั้ง	 กำาหนด

ให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำาที่เป็นการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 พร้อมทั้ง	 กำาหนดให้มีมาตรการรักษาความลับ

และคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสให้มีความปลอดภัย	 ไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง	 ทั้งในระหว่างการสอบสวน	 และภายหลังการสอบสวน	 และมี

กระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม

ม�ตรก�รคุ้มครองและรักษ�คว�มลับของผู้ร้องเรียน

	 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลที่กระทำาโดยเจตนาสุจริต	 บริษัทฯจะปกปิดชื่อ	 ที่อยู่	 หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุ

ตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมูลได้	 และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ	 โดยจำากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำาเนิน

การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้	ทั้งนี้	ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน	มีหน้าที่เก็บ

ข้อมูล	 ข้อร้องเรียน	 และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ	 ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง 

เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำาหนด

ก�รดำ�เนินก�รเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับก�รคอร์รัปชั่น

	 1.		 รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการคอร์รัปชั่น

	 2.		 ประมวลผล	 กลั่นกรองข้อมูลและกำาหนดมาตรการเพื่อพิจารณาข้ันตอน	 วิธีการจัดการ	 ในแต่ละเรื่องและดำาเนินการแก้ไขอย่าง 

	 	 เหมาะสม

	 3.		 รายงานผลให้ผู้ร้องเรียน	 ผู้ถูกร้องเรียน	 ผู้ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือบุคคลอื่น	 ตามความจำาเป็นและ 

	 	 เหมาะสมทราบ	 โดยกรรมการผู้จัดการ	 และ/หรือกรรมการตรวจสอบ	 จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ	 กรณีที่เป็นเรื่องก่อ 

	 	 ความเสียหายตอ่บริษัทฯอยา่งมนัียสำาคญั	คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการผูจ้ดัการ	จะตอ้งรายงานข้อเทจ็จริงและผลการสอบสวนให ้

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	รับทราบ

ช่องท�งก�รรับเรื่องร้องเรียน 

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้จัดช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	สามารถร้องเรียน		แจ้งเบาะแสการกระทำาผิด	หรือแสดง

ความคิดเห็นต่างๆได้	โดยผ่านช่องทางของบริษัทฯ	ดังต่อไปนี้

	 1.		 ทางโทรศัพท์	ที่หมายเลข

	 	 •		 หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน	(Complain	Unit)	โทร:	02-3787000	ต่อ	7177	–	7181

	 2.		 ทางเว็บไซต์ของบริษัท	www.smk.co.th	

	 3.		 กรอกแบบฟอร์ม	แสดงความคิดเห็น	ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

	 4.		 ทางไปรษณีย์	โดยจ่าหน้าซองถึง

	 	 •		 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 	 •		 กรรมการผู้จัดการ

	 	 •		 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

  โดยส่งม�ต�มที่อยู่ ดังนี้

	 	 บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

	 	 เลขที่	313	ถ.ศรีนครินทร์	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240

3. ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน 

	 บริษัทฯ	ส่งเสริมการปฏบิตัติามกฎหมายสทิธิมนษุยชน	เคารพในสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทกุกลุม่	โดยจะไมเ่ลอืกปฏบิตัติอ่บคุคลใดๆ 

ด้วยเรื่องเชื้อชาติ	สีผิว	ศาสนา	เพศ	อายุ	หรือสถานภาพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชน	โดยบริษัทฯ	จะตั้งมั่นอยู่บนหลักของเสรีภาพ	และความ

เสมอภาค	ตลอดจนสนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชนตามขอบเขตอำานาจที่เอื้ออำานวย

	 บริษัทฯมนีโยบายใหพ้นกังานในองคก์รสามารถแสดงความคดิเห็นไดอ้ยา่งเปดิเผยและเทา่เทยีมกัน	ใหเ้กียรตใินคณุคา่ของความเป็นมนุษย์

เสมอเหมือนกัน	ด้วยมองเห็นว่าการพัฒนาคนที่ดีต้องเริ่มต้นที่ความเชื่อ	ความเชื่อมั่น	และความเคารพในความเป็นคนของทุกคน	โดยมีแนวทาง

ปฎิบัติดังนี้
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	 •	 บริษัทฯไม่มีข้อจำากัด	หรือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดๆในการจ้างงาน	ด้วยเรื่องเชื้อชาติ	สีผิว	ศาสนา	เพศ	อายุ	หรือสถานภาพอื่นใดที่ถือ 

	 	 เป็นสิทธิมนุษยชน

	 •	 บริษัทฯมีการจัดทำาข้อบังคับด้านแรงงานที่มีมาตรฐาน	และได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงาน

	 •	 บริษัทฯจัดให้มีช่องทางการร้องทุกข์สำาหรับพนักงาน	โดยพนักงานที่ประสบปัญหาในเรื่องต่างๆ	มีสิทธิแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านผู้บังคับ 

	 	 บัญชาของตนได้โดยตรง	 หรือผ่านช่องทางอื่นๆ	 ได้แก่	 กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	 และช่องทางบนเว็บไซต์ของ 

	 	 บริษัทฯ			

	 บริษัทฯ	 ให้การดูแลต่อพนักงานทั้งชายและหญิงอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน	 	มีการกำาหนดให้ทั้งพนักงานชายและหญิงเกษียณอายุ

การทำางานเมื่ออายุ	 60	 ปี	 เท่าเทียมกัน	 ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถย้ายกลับภูมิลำาเนาโดยไปปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งที่เหมาะสมได้	

รวมทั้งมีหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานอย่างเป็นธรรม

	 บริษัทฯใหสิ้ทธิพนกังานแสดงความคดิเหน็และข้อเสนอแนะตา่งๆ	ในการพฒันาและปรับปรุงผลติภณัฑแ์ละบริการ	เพื่อใหล้กูคา้ไดรั้บความ

สะดวกและพึงพอใจยิ่งขึ้น		รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงาน			ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม	โดยในปี	2560	บริษัทฯ	

ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วม	อาทิเช่น	การร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำาทุก	3	เดือน	และการร่วม

บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ	

4. ก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม

	 บริษัทฯใหค้วามสำาคญักับพนกังานโดยถือว่าพนกังานคอืทรัพยากรสำาคญัทีม่ส่ีวนช่วยใหเ้ปา้หมายของบริษัทฯบรรลผุลสำาเร็จ	ตลอดจนเคารพ

ในสิทธิ	และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน	ดังนี้

	 •	 มีการสรรหาว่าจ้างที่โปร่งใส		ยึดตามคุณสมบัติและความสามารถตามตำาแหน่งงาน

	 •	 มีเงื่อนไขในการจ้างงานที่เป็นธรรม	และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามตำาแหน่งหน้าที่และตามศักยภาพ

	 •	 มีการกำาหนดวัฒนธรรมองค์กร		เพื่อเป็นแนวทางที่ทุกคนใช้ ในการปฏิบัติ

	 •	 มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร	เช่น	จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำาปี		การจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	การรักษา 

	 	 พยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน		

	 •	 การแต่งตั้งโยกย้าย	การให้รางวัล	บริษัทฯกระทำาด้วยความเป็นธรรม		เสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้	ความสามารถและ 

	 	 ความเหมาะสมของพนักงาน

	 •	 การลงโทษทางวินัยพนักงาน		บริษัทฯ	มีกระบวนการสอบสวนลงโทษอย่างเป็นธรรม		ภายใต้ข้อกำาหนดในข้อบังคับการทำางาน

	 •	 บริษัทฯดูแลด้านความเป็นอยู่	ความปลอดภยัและสุขอนามัยในสถานที่ทำางาน		ให้มีความปลอดภัยต่อชวีติ	และทรัพย์สนิของพนักงาน

	 •	 ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำางานของพนักงานอย่างมืออาชีพ	พัฒนาระบบการทำางานและสร้าง  

	 	 นวัตกรรมในองค์กร

	 •	 ปฏิบัติตามกฎหมาย	และข้อบังคับต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

ด้�นอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัยของพนักง�น

	 ความปลอดภัย	เป็นภารกิจแรกของบริษัทฯในฐานะผู้ดำาเนินธุรกิจประกันวินาศภัย		บริษัทฯมุ่งเน้นให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทำางานที่ดี	

จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อมในการทำางาน	(คปอ.)		เพื่อทำาหน้าที่พัฒนา	ปรับปรุง	และติดตามระบบ

ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในที่ทำางานของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทำางาน	 และ/หรือ

มาตรฐานความปลอดภัยในการทำางาน	ตลอดจนจัดทำานโยบาย	แผนงานประจำาปี	โครงการ	หรือกิจกรรมด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และ

สภาพแวดลอ้มในการทำางาน	เพื่อเปา้หมายใหเ้ปน็องคก์รทีป่ราศจากอบัุตเิหตแุละความสูญเสียจากการเกิดอบัุตเิหต	ุการประสบอนัตราย	หรือการ

เจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำางาน	หรือความไม่ปลอดภัยในสถานที่ทำางานอันเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

		 ในป	ี2560	ทีผ่า่นมา	บริษัทฯไดจ้ดัใหม้กีารอบรมการเกิดเหตเุพลงิไหม	้การใช้อปุกรณด์บัเพลงิและซ้อมอพยพหนีไฟประจำาปี	เพื่อให้พนกังาน

รู้สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้และการใช้อุปกรณ์ระงับเหตุเบื้องต้น	 รวมถึงหากเกิดเหตุฉุกเฉินภายในอาคาร	 พนักงานจะสามารถลงจากอาคารไปยัง

จุดรวมพลได้อย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย

	 คณะกรรมการความปลอดภัยฯได้ดำาเนินการตรวจพื้นที่อาคารสำานักงาน	 และจัดประชุมเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงด้านความ

ปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น	ตลอดจนติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปรับปรุง	เป็นประจำาทุกเดือน	นอกจากนี้	บริษัทฯยังได้ตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐานอายุการใช้งาน	ตรวจสอบและปรับปรุงระบบแอร์		ไฟแสงสว่างภายในอาคาร		และน้ำาดื่มพนักงานให้ได้มาตรฐานถูก
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สุขลักษณะ	รวมถึงการตรวจสอบมาตรฐานความสะอาดร้านอาหารสวัสดิการให้ตรงตามมาตรฐานที่กำาหนด		ตลอดจนมีโครงการสำารวจ	ปรับปรุง	

และเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในที่พักพนักงานเคลมให้ได้มาตรฐาน	มีความปลอดภัย	และสะอาดอยู่เสมอ		ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ

ที่ได้ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 2559	 โดยในปี	 2560	 นี้	 ได้ทำาการปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในห้องพักพนักงานเคลมตามสาขาทั่ว

ประเทศดังนี้

ภาคกลาง	 	 	 	 ภาคใต้

	 -				ราชบุรี	 					-		 ตรัง

	 -	 สระบุรี	 					-		 อำาเภอตะกั่วป่า	จังหวัดพังงา 

	 -			 พัทยา	 					-		 อำาเภอเวียงสระ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 -			 ชลบุรี	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคเหนือ

	 -	 ยโสธร	 					-		 ลำาปาง

	 -	 อุดรธานี	 	 	 	

	 -	 ชัยภูมิ	 	 	 	 	

	 -	 นครราชสีมา	 	 	 	 	

	 -	 หนองบัวลำาพู

	 ทั้งนี้ในปี	2560	พบว่ามีอัตราพนักงานที่ลาหยุดจากอุบัติเหตุเนื่องจากการทำางานแบ่งเป็นกรณีต่างๆ	ดังนี้	

ด้�นสวัสดิก�ร

	 บริษัทฯพิจารณาปรับปรุงสวัสดกิารของพนกังานให้มคีวามสอดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกิจอยูเ่สมอ	พนักงานทัง้ชายและหญงิจะไดรั้บสวัสดกิาร

อยา่งเหมาะสมและเท่าเทยีมกัน	นอกจากนี	้บริษัทฯไดจ้ดัสิทธปิระโยชนด์า้นอื่นๆใหแ้ก่พนกังาน	อาทเิช่น	กองทนุสำารองเลีย้งชีพ	คา่รักษาพยาบาล		

กระเช้าเยี่ยมผู้ป่วยใน	และสวัสดิการเงินกู้พนักงาน	เป็นต้น

	 บริษัทฯจดัให้มคีณะกรรมการดา้นสวัสดกิาร	ทำาหนา้ทีด่แูลเรื่องสวัสดกิารของพนกังานใหเ้ปน็ไปตามทีก่ฎหมายกำาหนดและมคีวามเทา่เทยีม

กัน	ตลอดจนร่วมหารือและใหข้้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการคา่จา้ง	ในเรื่องผลตอบแทนและสวัสดกิารตา่งๆ	ของพนักงานเพื่อให้มคีวามเหมาะสม

						 บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดี	 โดยจัดให้มีห้องพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพประจำาห้องพยาบาล	 การตรวจสุขภาพประจำาปี	 และ

ให้ความสำาคัญในการออกกำาลังกาย	 โดยจัดให้มีการเช่าคอร์ทแบดมินตันและสนามฟุตซอล	 รวมถึงจัดทำาห้องออกกำาลังกายที่มีอุปกรณ์ครบครัน

สำาหรับพนกังานใช้ออกกำาลังกายในช่วงเวลาหลังเลิกงาน	รวมทัง้มกีารสื่อสารกับพนกังานใหรั้บทราบข้อมลูเก่ียวกับโรคภยัตา่งๆ	และแนวทางการ

รักษาสุขภาพ	เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำาคัญของการมีสุขภาพที่ดี		

ด้�นก�รพัฒน�บุคล�กร

	 บริษัทฯดำาเนินนโยบายพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้พนักงานมีความรู้	มีทักษะความสามารถและทัศนคติที่ดีในการปฎิบัติงานโดย

มีการจัดฝึกอบรมพนักงานตลอดทั้งปีด้วยหลักสูตรที่เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละระดับและหน้าที่งาน	 มีทั้งการอบรมภายในบริษัทฯ	 และการ

ส่งพนักงานไปอบรมกับสถาบันภายนอกเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและศักยภาพสูง	 มีการให้

โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง	และผลักดันให้พนักงานได้ ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	มีการเรียนรู้งานที่	 2	 เพื่อเปิดโอกาส

ให้พนักงานแสดงความรู้	 ความสามารถเพ่ิมเติม	 เพ่ิมศักยภาพในสายอาชีพที่ปฏิบัติ	 และเพื่อให้สามารถทำางานแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีการ	Coaching		เป็นการสอนงานจากผู้บังคับบัญชาถึงผู้ ใต้บังคับบัญชาโดยตรง	ด้วยวิธีการให้คำาแนะนำาและสอนงานแบบสองทาง	(Two	Way	

กรณีบ�ดเจ็บของพนักง�น ช�ย หญิง รวม

ไม่หยุดงาน - - -

หยุดงาน 1 1 2

ทุพพลภาพ - - -

เสียชีวิต - - -

รวม 1 1 2
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Communication)	 เพื่อให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาสามารถทำางานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพของตนเองไป

พร้อมๆกัน	 มีการจัดทำาโครงการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทำางานของบริษัทฯ	 โดยให้ลูกค้า	 ตัวแทนและพนักงานได้รับ

ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการบนมือถือ	ที่มีความทันสมัยและมีความเป็น	Digital	มากขึ้น	 รวมถึงการจัดอบรมพัฒนาทักษะความสามารถ

ด้าน	Digital	ควบคู่กันไปด้วย	ซึ่งจะทำาให้พนักงานพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง	ความท้าทายในการทำางานที่มีการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงมาก

ขึ้นและทำาให้พนักงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา	

	 โดยการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ	แบ่งเป็น	3	กลุ่มหลัก	ได้แก่	

	 •	 การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน

	 •	 การพัฒนาพนักงานกลุ่มกำาลังสำาคัญของหน่วยงาน

	 •	 การพัฒนาพนักงานกลุ่มผู้มีศักยภาพ

5. คว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

	 บริษัทฯมีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค	 พร้อมทั้งอำานวยความสะดวกให้ผู้บริโภค

สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย	มีการให้ความรู้ ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้รถยนต์	การขับขี่	การดูแลสุขภาพ	การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ	รวมถึง

ข้อมลูทีน่า่สนใจและเป็นประโยชนต์อ่ผูบ้ริโภคผา่นช่องทางออนไลนอ์ยา่งตอ่เนื่อง	และมกีารใหค้วามรู้และรายละเอยีดในเรื่องของผลติภณัฑผ์า่น

ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์	เช่น	Website,	Facebook	แผ่นพับ	โปสเตอร์ที่สาขาทั่วประเทศ	ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริโภครักษาสุขภาพให้แข็ง

แรงอยู่เสมอด้วยการออกกำาลังกาย	โดยได้มอบส่วนลดสูงสุดถึง	15%	สำาหรับผู้ที่มีสุขภาพดีในการซื้อประกันสุขภาพตามฟิต	และจัดกิจกรรมใน

การตรวจสุขภาพเบื้องต้นตามสาขาในกรุงเทพฯ	นอกจากนี้	บริษัทฯยังมีศูนย์	Call	Center	ที่ให้บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ	รับแจ้งทำาประกัน	รับฟัง

ข้อเสนอแนะ	หรือตอบคำาถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากทางลูกค้า	ตลอด	24	ชั่วโมง		

	 บริษัทฯให้ความสำาคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านบริการ	 โดยมีการกำาหนดมาตรฐานการบริการ	 การจัดสำารวจความคิดเห็นของลูกค้า	

และวัดค่าดัชนีความพึงพอใจในการบริการ(CSI)	 เพื่อปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งข้ึน	 ตลอดจนการจัดฝึกอบรมพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำาเสมอ	

ให้มีความรู้	ความเข้าใจในงานบริการ	นอกจากนี้	บริษัทฯยังได้กำาหนดมาตรฐานการตรวจสอบอุบัติเหตุเร็วภายใน	20	นาที	สำาหรับพื้นที่กรุงเทพฯ	

ปริมณฑล	 และภูมิภาคเฉพาะในเขตเทศบาล	 โดยหากเกิดความล่าช้าจะชดเชยด้วยการคุ้มครองกรมธรรม์เบ็ดเตล็ดอุบัติเหตุส่วนบุคคล	 วงเงิน	

100,000	บาท		

6. ก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯให้ความสำาคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 และสร้างจิตสำานึกให้พนักงานในองค์กรใช้

พลังงานอย่างประหยัดและรู้คุณค่า	อาทิเช่น	การลดปริมาณการใช้กระดาษ		การปิดเครื่องปรับอากาศหลังเลิกงาน	ตลอดจนการสำารวจและตรวจ

สอบอุปกรณ์ประปาและไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ			

7. ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนหรือสังคม

	 บริษัทฯตระหนักถึงความสำาคัญของชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง	 และมุ่งเน้นการเสริมสร้างธุรกิจขององค์กรให้แข็งแกร่งควบคู่ไปกับการ

พัฒนาชุมชนและสังคม	โดยได้ดำาเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม	ทั้งในด้านการศึกษาและสาธารณสุข	ตลอดจนปลูกจิต

สำานึกของพนักงานในองค์กรให้เป็นผู้มีจิตอาสาและบำาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม	นอกจากนี้	บริษัทฯได้มีการสำารวจ	ตรวจสอบ	สภาพของ

ชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งของบริษัทฯและสาขาบริษัทฯ	ว่าไม่มีผู้ ใดได้รับผลกระทบทางลบจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

	 ในปี	2560	บริษัทฯได้ดำาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ	เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	ดังนี้

       โครงก�รร่วมบริจ�คโลหิตกับสภ�ก�ช�ดไทย

				บริษัทฯได้ ให้การสนับสนุนแก่แผนการบริจาคโลหิตประจำาปี	2560	ของศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ	

สภากาชาดไทย	 โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานของบริษัทฯ	 เข้าใจถึงความสำาคัญของการบริจาค

โลหิต	 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการได้รับโลหิตในยามจำาเป็นทั่วประเทศ	 และได้จัดให้

พนักงานร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของสภากาชาดไทยเป็นประจำาทุกไตรมาส	

โดยมีปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้น	จำานวน	88,400	ซีซี
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 โครงก�ร “สินมั่นคงอย�กเห็นเด็กไทยสุขภ�พดี” ปีที่ 3

	 บริษัทฯได้สานต่อกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ ในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์	

พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน	 ภายใต้โครงการ	 “สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทย

สุขภาพดี”	 	ปีที่	 3	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยการออก

กำาลังกาย	พร้อมทั้งมีห้องพยาบาลในโรงเรียนที่พร้อมด้วยอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน

เพื่อรองรับนักเรียน	 ครู	 และบุคลากรของโรงเรียน	 สำาหรับการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นได้

อยา่งทัว่ถึงมากยิง่ข้ึน	โดยทางบริษัทฯไดด้ำาเนนิการมอบอปุกรณเ์ครื่องใช้ในหอ้งพยาบาลและ

เวชภัณฑ์	พร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนจำานวน	7	แห่ง	ได้แก่

							-	โรงเรียนวัดสบกเขียว	จังหวัดนครนายก	 									 -	โรงเรียนวัดสารวนาราม	จังหวัดปราจีนบุรี																														

	 -	โรงเรียนบ้านทุ่งแจง	จังหวัดราชบุรี	 	 -	โรงเรียนบ้านหนองบัว	จังหวัดกาญจนบุรี	

	 -	โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง	(อิสระวิทยา)	จังหวัดสระบุรี	 	 -	โรงเรียนบ้านดอนใหญ่	จังหวัดชัยนาท

	 -	โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ	จังหวัดชัยนาท

 กิจกรรม “สินมั่นคงมินิม�ร�ธอน ครั้งที่ 4” 

	 บริษัทฯจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ	“สินมั่นคงมินิมาราธอน	ครั้งที่	4”	ณ	จุดชม

วิวทะเลหมอก	อำาเภอเขาค้อ	จังหวัดเพชรบูรณ์	เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปใส่ใจรักษา

สุขภาพด้วยการออกกำาลังกาย	รวมถึงมอบรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว	จำานวน	234,000	บาท	

ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนเพื่อเป็นทุนในการซ่อมแซมโรงเรียน	และเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน	

ได้แก่

	 -	โรงเรียนบ้านลำานัง	อำาเภอโพธิ์ประทับช้าง	จังหวัดพิจิตร	จำานวน	222,000	บาท

	 -	โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้	อำาเภอโพธิ์ประทับช้าง	จังหวัดพิจิตรจำานวน	12,000	บาท

     บริจ�คเงินและสิ่งของให้โรงเรียนวัดต�ลเจ็ดช่อ 

จ.อ่�งทอง

					บริษัทฯมอบเงินจำานวน	35,000	บาท	และเงินบริจาค

จากพนักงานจำานวน	 21,807	 บาท	พร้อมเครื่องอุปโภค

บริโภคจำานวนมาก	 รวมมูลค่ากว่า	 56,000	 บาท	 ให้แก่

วัดตาลเจ็ดช่อ	 จังหวัดอ่างทอง	 เพื่อสนับสนุนโครงการ

สำาหรับเด็กกำาพร้า

 

         สนับสนุนเก้�อี้สำ�หรับจัดกิจกรรมให้โรงเรียน

บ้�นท่�แย้ จ.ก�ญจนบุรี 

	 บริษัทฯสนบัสนนุเงนิบริจาค	จำานวน	15,000	บาท	ให้

กับโครงการ	“พ่ีน้องจากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตร	

ธุรกิจเพื่อสังคม	ปีที่	14”	ที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร	Thailand 

Insurance	 เพื่อสนับสนุนเก้าอี้จำานวน	 75	 ตัว	 สำาหรับ

ใช้ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	 ภายในโรงเรียนบ้านท่าแย้ 

อำาเภอด่านมะขามเตี้ย	จังหวัดกาญจนบุรี

         สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2560

	 	 	 	 	 	บริษัทฯมอบของขวัญสำาหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ประจำาปี	 2560	 ให้กับหน่วยงานต่างๆ	

อาท	ิสมาคมประกันวินาศภยัไทย,	ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจำาจงัหวัดปทมุธาน,ี	ศนูยเ์ยาวชนคลองกุ่ม,	

ศนูยเ์ยาวชนบางกะป,ิ	โรงเรียนลำาสาล	ี(ราษฎร์บำารุง)	และโรงเรียนวัดแสนเกษม	เพื่อร่วมเปน็ส่วนหนึง่ 

ในการส่งมอบความสุขสนุกสนานให้แก่เด็กๆ	อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของ

ชุมชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
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      สนับสนุนโครงก�ร “ค่�ยนักประกันวิน�ศภัยรุ่นเย�ว์ ครั้งที่ 6” 

						บริษัทฯสนับสนุนของรางวัลในโครงการ	“ค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์	ครั้งที่	6”	ซึ่งจัด

ข้ึนโดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	 เพื่อเสริมสร้าง

ความรู้แก่นิสิตนักศึกษาระดับชั้นปีที่	 3-4	 จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ	ที่ผ่านการคัดเลือก

ให้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายอบรมความรู้ด้านประกันภัย	 เพื่อให้นักศึกษามองเห็นโอกาส	 และความ

ก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพธุรกิจประกันวินาศภัย

 สนับสนุนโครงก�ร “ค่�ยเรียนรู้ ศึกษ�วิถีชีวิตชุมชนและอบรมจริยธรรม”

	 บริษัทฯสนบัสนนุของรางวัลในโครงการ	“ค่ายเรียนรู้	ศกึษาวิถีชีวิตชุมชนและอบรมจริยธรรม”	ซ่ึง

จัดขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษาชายแดนภาคใต้	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	เพื่อช่วยเหลือสังคม	และสนับสนุนให้

นักศึกษาได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ณ	บ้านปือรอ	อำาเภอยะลา	จังหวัดพัทลุง

    สินมั่นคงส่งต่อสิ่งดีดี เพื่อผู้พิก�รท�งส�ยต�

					บริษัทฯมอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอื	เพื่อนำาไปดดัแปลงเปน็สื่อการเรียนการสอน	และจดัทำาสมดุอกัษรเบรลล	์ให้แก่ผูพิ้การ

ทางสายตา	ณ	โรงเรียนการอาชีพคนตาบอดขอนแก่น

 

สินมั่นคงส่งต่อสิ่งดีดี เพื่อผู้พิก�รที่ต้องก�รข�เทียม

	 บริษัทฯมอบวัสดอุะลมูเินยีมทีร่วบรวมไดจ้ากพนกังานสนิมัน่คง	ทัง้จากสำานกังานใหญแ่ละ

สาขาทั่วประเทศ	น้ำาหนักรวมกว่า	60	กิโลกรัม	(สามารถจัดทำาขาเทียมได้	60	ข้าง)	ให้กับตัวแทน

มูลนิธิขาเทียมแห่งประเทศไทยในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 อำาเภอแม่ริม	 จังหวัด

เชียงใหม่	 เพื่อใช้ ในการทำาขาเทียม	 โครงการ	 “1	 ฝาต่อขาเทียม”	 ช่วยเหลือผู้พิการที่ต้องการ 

ขาเทียม	แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

      สินมั่นคงส่งต่อสิ่งดีดี ช่วยเหลือพี่น้องผู้พิก�ร

					บริษัทฯมอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว	ซึ่งได้ทำาการรวบรวมจากพนักงานสินมั่นคง

ทั้งจากสำานักงานใหญ่และสาขา	 ให้กับตัวแทนสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล	 เพื่อ

นำาไปแยกช้ินส่วนเป็นสินค้ารีไซเคิล	 และจำาหน่ายเป็นเงินทุนสำาหรับจัดหาอุปกรณ์ให้กับพี่น้อง 

ผู้พิการที่ขาดแคลนจำานวนมาก	

 

  สินมั่นคงประกันภัยร่วมส่งธ�รน้ำ�ใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม

	 บริษัทฯลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม	โดยนำาถุงยังชีพและน้ำาดื่มแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย		 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ 

พี่น้องที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ	ได้แก่
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	 -	ตำาบลปากประ,	พญาขัน	และ	จองถนน	จังหวัดพัทลุง		 -	ตำาบลวัดป่าระกำาเหนือ	อำาเภอปากพนัง	จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 -	ตำาบลทุ่งปรัง	อำาเภอสิชล	จังหวัดนครศรีธรรมราช	 	 -	อำาเภอปากพนัง	จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 -	ตำาบลนาพญา	และ	พ้อแดง	อำาเภอหลังสวน	จังหวัดชุมพร	 -	อำาเภออากาศอำานวย	จังหวัดสกลนคร

	 -	พื้นที่ในจังหวัดนครพนม

 สนับสนุนก�รแข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัย ครั้งที่ 11

	 บริษัทฯร่วมสนบัสนนุของรางวัลใหกั้บผูเ้ข้าแข่งขันโบว์ลิง่ประกันภยั	คร้ังที	่11ซ่ึงจดัข้ึนโดยสโมสร

สมาชิกประกันภัย	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี	และส่งเสริมด้านสุขภาพของพนักงาน

ทั้งทางร่างกายและจิตใจ	อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของบริษัทสมาชิกในธุรกิจประกันภัย

      สนับสนุนเต็นท์กิจกรรมให้แก่โครงก�รนิติบุคคล อ�ค�รบ้�นเอื้ออ�ทร 

บริษัทฯมอบเต็นท์	ขนาด	5	X	8	เมตร	ให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการนิติบุคคล	อาคารบ้านเอื้ออาทร	เพื่อใช้ ใน

กิจกรรมต่างๆ	ของทางโครงการ

 

 ร่วมง�นวันต่อต้�นคอร์รัปชั่น 2560 

	 บริษัทฯเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น	ปี	2560	ซึ่งจัดขึ้นโดยสำานักงานองค์กรต่อต้าน

คอร์รัปช่ัน	 (ประเทศไทย)	 	 ภายใต้แนวคิด	 “รัฐบาลใหม่!	 คอร์รัปชันเก่า?”	 เพื่อให้สังคมไทย

ได้ตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 และรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัว 

ด้วยการเป็นพลังพลเมืองตื่นรู้ต่อต้านการโกงทุกรูปแบบ

     บริจ�คเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้วัดพระบ�ทน้ำ�พุ จ.ลพบุรี

						บริษัทฯบริจาคเงินจำานวน	43,000	บาท	พร้อมเงินที่ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันบริจาคอีกจำานวน	

34,013.75	บาท	รวมเป็นเงิน	77,013.75	บาท	พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค	อาทิ	ข้าวสาร	อาหารแห้ง	

และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ	สำาหรับมูลนิธิธรรมรักษ์เพื่อผู้ป่วย	HIV	วัดพระบาทน้ำาพุ		จังหวัดลพบุรี

 ร่วมทำ�บุญสมทบถว�ยผ้�กฐินพระร�ชท�นของสำ�นักง�นประกันสังคม ปี 2560

	 บริษัทฯร่วมบริจาคเงินจำานวน	5,000	บาท	ทำาบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ

สำานักงานประกันสังคม	ประจำาปี	2560	ณ	วัดศรีมงคลใต้	อำาเภอเมือง	จังหวัดมุกดาหาร	เพื่อถวายเป็น

พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	และเพื่อร่วมทำานุบำารุงศาสนา	พระอารามหลวง	และร่วมสืบทอด

ประเพณีดีงาม

 

       ร่วมเป็นเจ้�ภ�พบำ�เพ็ญกุศลถว�ยพระบรมศพ 

     	 บ ริ ษั ท ฯ ร่ ว ม เ ป็ น เ จ้ า ภ า พ บำ า เ พ็ ญ กุ ศ ล ถ ว า ย พ ร ะ บ ร ม ศ พ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และถวายเป็นพระราชกุศล	ณ	พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
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 ร่วมปลูกด�วเรือง น้อมเกล้�ฯ ถว�ยในหลวงรัชก�ลที่ 9

	 บริษัทฯเข้าร่วมกิจกรรม	“ชมรมประชาสัมพันธป์ระกันภยัปลกูดาวเรือง	นอ้มเกลา้ฯ	

ถวายในหลวงรัชกาลที่	 ๙”	 ซ่ึงจัดโดยชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย	 สมาคมประกันวินาศภัย

ไทย	 ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองเป็นจำานวน	 1,499	 ต้น	 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำาลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้	 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ณ	สวนลุมพินี	

 อบรมก�รซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำ�ปี 2560

	 บริษัทฯได้จัดการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและการ

อพยพหนีไฟ	ประจำาปี	 2560	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเข้าใจ

วิธีการป้องกันอัคคีภัย	 สามารถระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และ

ลดความสูญเสียกรณเีกิดเหตใุห้ไดม้ากทีสุ่ด	นอกจากนี	้	ยงัมกีารจำาลอง

การเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในอาคารและการอพยพหนีไฟจริงอีกด้วย

8. นวัตกรรมและก�รเผยแพร่นวัตกรรม

			 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

	 บริษัทฯได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ	 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา	 เช่นด้านประกันภัยอัคคีภัย	 บริษัทฯมี

ผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภัย	มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับบ้าน	(home	assistance)	เป็นประกันอัคคีภัย	บ้านอยู่อาศัยที่เป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น	1 

และมสีถานทีต่ัง้ทรัพยสิ์นตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพ	ปริมณฑล	และในตา่งจงัหวัดบางจงัหวัดทีอ่ยู่ในเขตอำาเภอเมอืง	บริษัทจะมบีริการช่วยเหลอืฉกุเฉนิ

เกี่ยวกับบ้านจำานวน	6	รายการคือ	1)	บริการช่างซ่อมไฟฟ้าฉุกเฉิน	2)	บริการซ่อมประปาฉุกเฉิน	3)	บริการช่างกุญแจบ้าน	4)	บริการช่างซ่อม

เครื่องปรับอากาศฉุกเฉิน	5)	บริการขจัดสัตว์ร้ายฉุกเฉิน	และ	6)	บริการช่างซ่อมหลังคาและเพดาน	โดยจะใช้การบริการได้ไม่เกิน	2	ครั้งต่อปี 

ในวงเงินสูงสุด	1,000	บาท/คร้ัง	(เฉพาะค่าแรงและค่าเดนิทาง)	ซ่ึงการประกันอคัคภียัมบีริการช่วยเหลอืฉกุเฉนิเก่ียวกับบา้นไดม้าจากการประกวด

นวัตกรรม	 ที่ชมรมคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมจัดขึ้นทุกปี	 นอกจากด้านผลิตภัณฑ์แล้ว	 บริษัทยังได้นำานวัตกรรมที่ให้ความรู้ด้านประกันภัยมาใช้

ในรูปแบบเกมส์	ซึ่งได้รับรางวัลเช่นเดียวกันมาทำาเป็น	interactive	game	เพื่อโปรโมทประกันสุขภาพ	ตามฟิต	ใน	facebook		ทั้งนี้		ในปี	2560	

ชมรมคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	ได้จัดประกวดนวัตกรรมด้านต่างๆทั้ง	4	ด้าน	คือด้านผลิตภัณฑ์	ด้านบริการ	ด้านการตลาด	และช่องทางการ 

จดัจำาหนา่ย	และดา้นกระบวนการทำางาน	เพื่อคิดคน้ผลติภณัฑแ์ละบริการใหม่ๆ 	ให้ตรงกับความตอ้งการของลกูคา้และเพ่ิมประสิทธภิาพในการทำางาน

ก�รดำ�เนินง�นและก�รจัดทำ�ร�ยง�น 

	 บริษัทฯได้มีการดำาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย	ตามที่ได้เขียนรายงานไว้ ในหลักการ	8	ข้อ	ข้างต้น

ก�รดำ�เนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

	 -	ไม่มีรายการ-

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

	 -	ในปี	2560	บริษัทฯได้ทำากิจกรรมและร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม	ตามที่ได้รายงานไว้แล้ว	ในหัวข้อ	การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง

	 บริษัท	 สินมั่นคงประกันภัย	 จำากัด	 (มหาชน)ได้จัดให้มีการบริหารความเส่ียงแบบองค์รวม	 (Enterprise	 Risk	 Management)	 ซ่ึงเป็น 

กระบวนการวางแผน	จดัการ	และควบคมุความเสีย่ง	เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนทีม่ตีอ่การดำาเนนิธรุกิจใหอ้ยู่ในระดบัความเส่ียงทีย่อมรับ

ได้	และการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัทฯ	ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

	 อีกทั้ง	 ยังได้มีการบูรณาการการบริหารความเส่ียงเข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจ	 การกำากับดูแลกิจการ	 และการควบคุมภายในโดยยึด 

หลักการพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยง	เพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าและดำาเนินการอย่างเป็นระบบ	มีความโปร่งใสและคำานึงถึงวัฒนธรรมองค์กร	

	 บริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 โดยมีหน้าที่สอบทานและนำาเสนอนโยบายการบริหารความเส่ียงในด้านต่างๆ	 และ

ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้	 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 และสอบทานการนำาไปปฏิบัติ	 รวมถึงสอบทานรายงานการบริหารความเส่ียงและ 

ดำาเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า	การจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม	และมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์

และนโยบาย	รวมทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ	ดังนี้

	 (1).	จัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

	 (2).	ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทำางานของบุคลากรโดยสร้างความตระหนัก 

		 	 ทศันคต	ิและพฤตกิรรมของบคุลากรของบริษัทฯ	เก่ียวกับการเรียนรู้ความเสีย่ง	การตดัสนิใจทางธรุกิจบนพ้ืนฐานของความเส่ียงและ 

	 	 การบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทฯ

	 (3).	ตรวจสอบ	ติดตาม	และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรอย่าง 

	 	 ต่อเนื่องให้ความสำาคัญและตระหนักว่า	 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำาคัญที่จะสร้างความมั่นใจในการช่วยลดความเส่ียงหรือ 

	 	 ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน	 โดยจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอเพื่อให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส 

		 	 ตรวจสอบได้	

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(Risk	Management	 Committee	 :	 RMC)	 ทำาหน้าที่ในการกำาหนดกรอบ	

นโยบายการดำาเนนิงานดา้นการบริหารความเส่ียง	เพื่อกำากับดแูลการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษัทฯ	ใหเ้ปน็ไปอยา่งเหมาะสม	มปีระสิทธภิาพ	

รวมทั้งทบทวนติดตามความเพียงพอและกำาหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ละด้านให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ	ทำาหน้าที่ในการสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 

ของบริษัทฯ	 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 ปฏิบัติตามข้อกำาหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง	 ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์	 การทำารายการเกี่ยวโยงกัน	 การนำาทรัพย์สินของบริษัทฯ	 ไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบหรือไม่มีอำานาจ	 พร้อมทั้งได้จัดให้มีกลไกการ

ตรวจสอบและถ่วงดลุ	สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝา่ยตรวจสอบภายในซ่ึงมคีวามเปน็อสิระทำาหนา้ที่ในการตรวจสอบและประเมนิความ

มปีระสทิธภิาพ	ความเพียงพอระบบการควบคุมภายใน	ระบบการบริหารความเสีย่ง	เก่ียวกับประเดน็ทีพ่บและข้อเสนอแนะ	เพื่อใหห้นว่ยงานแก้ไข

หรือปรับปรุงกระบวนการควบคมุภายในในเรื่องตา่งๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	เพื่อการพฒันางานใหม้ปีระสิทธภิาพ	และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบ

อยา่งสม่ำาเสมอ	จากผลการประเมนิของคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทฯ	มคีวามเหน็ว่า	ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ	เพียงพอ 

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	

	 ระบบการควบคมุภายในทีบ่ริษัทฯ	กำาหนดข้ึนสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากลของ	COSO	(The	Committee	of	Sponsoring	Organization 

	of	 the	Treadway	Commission)	และนำาการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร	 (Enterprise	Risk	Management	 :	ERM)	มาประยุกต์ใช้เพื่อ

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน	 ทำาให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุ 

สมผลว่าการดำาเนินงานของบริษัท	สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงาน	ทั้งด้านกลยุทธ์	ด้านการประกันภัย	ด้านการปฏิบัติตาม

นโยบาย	กฎ	ระเบียบ	และข้อปฏิบัติต่างๆ		รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	คร้ังที	่2/2561		เมื่อวันที	่21	กุมภาพันธ	์2561		ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิความเพยีงพอ 

ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	ตาม	“แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน”	ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ	5	ด้าน	ได้แก่	สภาพแวดล้อมของการควบคุม	การประเมินความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	และระบบการติดตามและการประเมินผล	ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	มีความ

เห็นว่า	ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความเหมาะสมเพียงพอ	มีรายละเอียด	ดังนี้

 1. สภ�พแวดล้อมของก�รควบคุม  

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	สนับสนนุวัฒนธรรมองคก์รทีมุ่ง่เนน้ความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำาเนนิงาน	พร้อมทัง้กำากับดแูลการดำาเนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯ	ใหเ้ปน็ไปตามวิสัยทศันแ์ละพันธกิจ	มสีภาพแวดลอ้มของการควบคมุภายในทีด่แีละเหมาะสม	มกีารจดัโครงสร้างองคก์รและสายงาน 

การบงัคบับญัชาไว้อยา่งชัดเจนรวมถึงปรับปรุงกระบวนการทำางานของทกุส่วนงานให้มปีระสทิธภิาพ	เพื่อตอ่ตา้นการทจุริตและคอร์รัปช่ัน	และสร้าง

จิตสำานึก	มีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต	โปร่งใส	มีจริยธรรม	ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและคอร์รัปชั่น	ทำาให้องค์กรมีความโปร่งใสปราศจากการคอร์รัปชั่น	
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		 อีกทั้ง	ยังได้กำาหนดนโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดี	และจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ	 เพื่อกำากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย	

กฎระเบียบ	และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น	เพื่อให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงานทุกคนได้ ให้ความสำาคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริต

และมจีริยธรรมในการดำาเนนิธรุกิจเปน็ไปตามหลกัการกำากับดแูลกิจการทีด่	ีและส่งเสริมใหม้กีารอบรม/การปฐมนเิทศพนกังานใหม	่โดยจดัใหม้กีาร

อบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปีให้แก่บุคลากรทุกคน	เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส	เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

	 บริษัทฯ	กำาหนดนโยบาย	เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ	และดัชนีชี้วัดผลสำาเร็จ	(Key	Performance	Indicators	:	KPI)	เพื่อใช้ ในการประเมิน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร		โดยมีระเบียบปฏิบัติท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	

	 บริษัทฯ	กำาหนดคณุสมบตัขิองบคุลากรแตล่ะตำาแหนง่งาน	เพื่อเปน็เกณฑ์ในการสรรหา	และพัฒนาบุคลากร	กำาหนดแผนสบืทอดตำาแหนง่

งานที่สำาคัญ	 พร้อมทั้งกำาหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ	 เพื่อพิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม	 และ

สร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ก�รประเมินคว�มเสี่ยง

		 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญในการบริหารความเส่ียง	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำาพาองค์กรสู่เป้าหมายทั้งระยะส้ันและ 

ระยะยาว	และเพื่อให้การดำาเนินธุรกิจ	สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้

	 บริษัทฯ	 ได้จัดทำานโยบายการบริหารความเส่ียง	 โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง	 และหน่วยงานบริหารความเส่ียง	 พิจารณา 

กลัน่กรองและกำาหนดกรอบการบริหารความเส่ียง	เพื่อกำากับดแูลการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษัทฯ	ใหเ้ปน็ไปอยา่งเหมาะสม	มปีระสิทธิภาพ	

และประสิทธิผล	 โดยมีการระบุปัจจัยและเหตุที่มาของความเสี่ยง	 มีการประเมินวิเคราะห์จัดลำาดับความสำาคัญของความเสี่ยง	 รวมทั้งกำาหนด

มาตรการจดัการทีเ่หมาะสม	มกีารตดิตาม/ประเมนิผล	และ	รายงานผลการบริหารความเส่ียงตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ	อยา่งสม่ำาเสมอโดยกำาหนด

ให้มกีระบวนการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์รอยา่งเปน็ระบบ	และเปน็ส่วนหนึง่ของการจดัทำาแผนธุรกิจประจำาปี		การบริหารงาน	และการปฏบิตัิ

งานประจำาวัน	ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ	ทั้งปัจจัยภายนอก	และปัจจัยภายใน	ดังนี้

	 •	 บริษัทฯ	กำาหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบมาตรฐาน	COSO	Enterprise	Risk	Management	และกำาหนด 

	 	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

		 	 ซึ่งประกอบด้วย	

	 	 1)	การจัดทำา	Risk	Profile	ระดับองค์กรและระดับฝ่ายงาน			

	 	 2)	บริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน		

	 	 3)	บริหารความเสี่ยงระดับกระบวนการต่างๆ	

	 •	 บริษัทฯ	 ได้นำาเอาระบบตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำาคัญ	 (Key	 Risk	 Indicator-KRI)	 มาใช้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ 

		 	 และกำาหนดมาตรการเพิ่มเติมสำาหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา

 3. กิจกรรมก�รควบคุม

	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำาแหน่งงานไว้อย่างชัดเจน	 และมีการทบทวนคู่มืออำานาจอนุมัติ	 อำานาจดำาเนินการ	

แบ่งแยกหน้าที่ที่อาจมีการเอื้อให้เกิดการทุจริตออกจากกันและมีการจัดทำาคู่มือ/ข้ันตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรให้เป็น

ปัจจุบัน	 มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการทำารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ การทำาธุรกรรมที่มีความโปร่งใส	

ตรวจสอบได้	 และเป็นธรรมการอนุมัติธุรกรรมโดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 ตลอดจนกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ	 อีกทั้ง 

ยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน(Compliance	 Unit)	 เพื่อประสานงานและดูแลให้การดำาเนินการของบริษัทฯ	 เป็นไปตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม	และมีประสิทธิภาพ

 4. ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล

	 บริษัทฯ	 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่อง	 และมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	 และให้ความสำาคัญใน

คณุภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร	ซ่ึงเปน็ส่วนสำาคญัทีส่นบัสนนุใหก้ารควบคมุภายในสามารถดำาเนนิอยา่งมปีระสทิธผิล	โดยไดน้ำาเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยมาใช้	ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล	ประมวลผล	จัดเก็บและติดตามผล	เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถนำาข้อมูล

ไปใช้ ในการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง	ภายในเวลาที่เหมาะสม	ทั้งข้อมูลทางด้านการเงินและข้อมูลอื่นๆ	และมีระบบรักษาความปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร	ดังนี้

	 •	 บริษัทฯ	กำาหนดชั้นความลับของข้อมูล	แนวทางการจัดเก็บเอกสารสำาคัญและเอกสารควบคุม	รวมถึงข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน 

	 	 ทัง้จากภายในและภายนอก	เพื่อใหม้ัน่ใจว่าสารสนเทศทีส่ำาคญัและเก่ียวข้องกับการดำาเนนิธุรกิจของบริษัทฯ	มคีวามถูกตอ้ง	ครบถ้วน 

	 	 เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและทันต่อการใช้งาน
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	 •	 บริษัทฯ	 มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 ผู้บริหาร	 พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย	 อย่างเหมาะสม	 โดยสาระสำาคัญที่เก่ียวกับ 

	 	 ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 และเอกสารการประชุม	 ได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 ล่วงหน้าก่อนการประชุม	 เพื่อให้คณะ 

	 	 กรรมการบริษัทฯ	สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ	โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	สามารถร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก 

	 	 หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา

	 •	 บริษัทฯ	 มีการกำาหนดแผนสำารองฉุกเฉินสำาหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลกรณีมีอุบัติภัยร้ายแรงจนระบบไม่สามารถ 

	 	 ปฏิบัติงานได้	รวมถึงกำาหนดให้มีการซักซ้อมแผนสำารองฉุกเฉินอย่างสม่ำาเสมอเป็นประจำาทุกปี		

	 •	 บริษัทฯ	จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายใน	ผ่านระบบ	Intranet	เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารนโยบาย	และข้อมูลข่าวสารต่างๆ	รวมทั้ง 

		 	 การกำากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและทันเวลา	รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วน 

	 	 ได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯได้อย่างปลอดภัย

 5. ระบบก�รติดต�มและก�รประเมินผล  

	 บริษัทฯ	 มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน	พร้อมทั้งกำาหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง	 เพื่อให้มั่นใจ 

ได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ดังนี้

	 •	 บริษัทฯ	 ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร	 และประเมินการควบคุมภายในระดับฝ่ายงานผ่านการประเมินการควบคุมภายใน 

	 	 โดยผู้ปฏิบัติงานเอง	(Control	Self	-Assessment)	เป็นประจำาทุกปี	

	 •	 บริษัทฯ	 มีการติดตามและกำากับดูแลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือตัวช้ีวัด(KPI)	 ที่กำาหนดไว้อย่างสม่ำาเสมอ	 รวมถึง 

	 	 มกีารตรวจประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยฝา่ยตรวจสอบภายใน	หนว่ยงานกำากับดแูลการปฏบิตังิาน	หนว่ยงานบริหารความเสีย่ง	และ 

	 	 ผู้สอบบัญชีภายนอก

	 •	 ฝา่ยตรวจสอบภายในทีม่คีวามเปน็อสิระในการปฏบิตังิาน	ทำาหน้าที่ในการประเมนิความเพียงพอและประสิทธผิลของระบบการควบคมุ 

	 	 ภายใน	ระบบการบริหารความเสี่ยง	ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

	 	 ของบริษัทฯ	 ตามแผนการตรวจสอบประจำาปี	 และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอ	 โดยตรวจสอบและ 

	 	 ประเมิน	ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ	ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 ทั้งนี้ในปี	 2560	บริษัทฯไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำาคัญเกี่ยวกับรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 รายการทุจริตหรือมีสิ่งผิด

ปกต	ิหรือมคีวามบกพร่องทีส่ำาคัญในระบบการควบคมุภายใน	การฝา่ฝนืกฎหมาย	กฎระเบยีบ	ข้อบงัคบัของทางการทีเ่ก่ียวข้องกับการดำาเนนิธรุกิจ

ของบริษัทฯ

หัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยในและหัวหน้�ง�นกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นของบริษัท

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติแต่งตั้ง	 นายอมรศักดิ์	 	 ศรีมงคลชัย	 ให้ดำารงตำาแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	 ของบริษัทฯ	 เมื่อ

เดือนกุมภาพันธ์	2549	โดยการพิจารณา	อนุมัติ	แต่งตั้ง	ถอดถอน	โยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่าน

การอนุมัติ	หรือได้รับความเห็นชอบ	จากคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติแต่งตั้ง	นางวีณา		นิรมานสกุล	ให้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	เมื่อ

เดือนมิถุนายน	 2558	 เพื่อดูแลให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ	 โดย	 การพิจารณา	 อนุมัติ	 แต่งตั้ง	

ถอดถอน	โยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ	หรือได้รับความเห็นชอบ	จากคณะ

กรรมการบริษัทฯ	

คุณสมบัติของ	น�ยอมรศักดิ์  ศรีมงคลชัย	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	มีดังนี้

การศึกษา	 	 			

ปี	2550										 :	ปริญญาโท	MBA.	(IT		SMART		Program)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ปี	2533											 :	ปริญญาตรี		คณะบัญชี		สาขาการบัญชี		มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	

ประสบการณ์การทำางาน			

ปี	2549	–	ปัจจุบัน		 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย																													

ปี	2544	–	2549				ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ปี	2541	–	2544				ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ	บลจ.ซิกโก้

ปี	2539	–	2541				ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ.สินอุตสาหกรรม
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ปี	2536	–	2539				หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน	บลจ.	แอ๊ดคินซัน

ปี	2533	–	2536				หัวหน้าหน่วย	ตรวจสอบกิจการพิเศษ	และติดตามผล	ธนาคารศรีนคร	จำากัด	(มหาชน)

ประวัติก�รอบรม  

-		การประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย	(Own	Risk	and	Solvency	Assessment	:	ORSA)	(สมาคมประกัน

วินาศภัยไทย)

-			Data	Analytics	for	Internal	Auditor	(สภาวิชาชีพบัญชี)	

-			Leading	Role	insurance	Business	(สมาคมประกันวินาศภัยไทย)

-		 โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวทางการจัดทำาแบบสอบถามข้อมูลด้านเทคโนโลยี  

	 สารสนเทศของบริษัทประกันภัย	(IT	Audit	Kick	off	Meeting)	(สำานักงาน	คปภ.)

-		หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบ้ียประกันภัยท่ีเสนอขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์	(สำานักงาน	คปภ.)

คุณสมบัติของ	น�งวีณ�  นิรม�นสกุล	หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	มีดังนี้

การศึกษา     

ปี	2530										 	 :	ปริญญาโท	MBA	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี	2523											 	 :	ปริญญาตรี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	สาขาการบัญชี		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ประสบการณ์การทำางาน	  

เมษายน	2558	–	ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี	บริหารลูกหนี้	และ	Compliance	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย																													

ปี	2552	–	มีนาคม	2558					 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชี	บริหารลูกหนี้		บมจ.สินมั่นคงประกันภัย																													

ปี	2543	–	2551						 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย																													

ปี	2541	–	2542						 รองผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ.ไทยประกันภัย

ปี	2539	–	2540						 ผู้จัดการฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์	บมจ.โมเดอร์นโฮมดีเวลลอปเม้นท์																													

ปี	2531	–	2538						 ผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันภัย

ประวัติการอบรม  

-	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน(IFRS	9	และ	IFRS	7)	(สมาคมประกันวินาศภัยไทย)

-	ภาษีอากรและมาตรฐานการสอบบัญชี	(บริษัท	เอส.พี.โอ.ออร์แกไนเซอร์	จำากัด)

-	IFRS	9	:	Investment	(มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	ฉบับที่	9	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน)	(สมาคมประกันวินาศภัยไทย)

-	มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	ฉบับที่	17	เรื่อง	สัญญาประกันภัย	(IFRS	17)	(สมาคมประกันวินาศภัยไทย)

ร�ยก�รระหว่�งกัน

	 ในระหว่างปี	 ส้ินสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทฯไม่มีรายการทางธุรกิจที่มีสาระสำาคัญกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน	 โดยรายการธุรกิจ 

ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่ต่างไปจากบุคคลทั่วไป
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ภาพรวมของการดำาเนินงาน

	 ในปี	2560	บริษัทฯ		มีรายได้รวมจากการรับประกันภัยและจากการลงทุน	เท่ากับ	9,124.53	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2559	เท่ากับ	816.83	

ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	8.22	เนื่องจากรายได้จากการรับประกันภัยลดลงจำานวน	794.92	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	8.42ในขณะเดียวกัน

รายได้จากการลงทุนลดลง21.90	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	4.36	ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลลดลงกว่าปีก่อนหน้า	และมี

ขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยตุธิรรมเงินลงทนุซ่ึงเปน็ผลมาจากอตัราแลกเปลีย่นสกุลเงินตา่งประเทศของหลกัทรัพยต์า่งประเทศทีล่งทนุออ่นคา่เมื่อ

เทียบกับสกุลเงินบาท	แม้ว่าบริษัทฯจะมีรายได้จากกำาไรจากการขายหลักทรัพย์มาชดเชยบางส่วน	ในส่วนของรายได้อื่นลดลงจาก	82.55	ล้านบาท

ในปี	2559	เป็น	65.21	ล้านบาทในปี	2560	หรือคิดเป็นร้อยละ	21.01	สาเหตุหลักเกิดจาก	รายได้ค่าบริการข้อมูลจาก	บริษัท	กลางคุ้มครองผู้

ประสบภัยจากรถ	จำากัด	ตามสัญญาการใช้บริการข้อมูลประกันภัยรถยนต์	ลดลง	จึงทำาให้	บริษัทฯมีรายได้รวมทั้งสิ้นในปี	2560	เท่ากับ	9,189.74	

ล้านบาท	ลดลงจากปี	2559	เท่ากับ	834.17	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	8.32

	 ในด้านรายจ่ายของบริษัทฯ	 ซ่ึงประกอบด้วย	 2	 ประเภทหลักคือ	 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	 และ	 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานนั้น 

ในปี	2560		บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยจำานวน	6,869.70	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	11.93		ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลักคือ	ค่าสินไหม

ทดแทนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยในระหว่างปี	สำาหรับปี	2560	มีจำานวน	5,171.14	ล้านบาท	ลดลงจาก

ปี	2559	ร้อยละ	15.18โดยถ้าพิจารณาอัตราสินไหมทดแทน(Loss	Ratio)จะเห็นว่าลดลงจากร้อยละ65.32	เป็น	60.55	สำาหรับค่าใช้จ่ายในการ

ดำาเนินงานในปี	2560	เท่ากับ	1,164.04	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น4.83	ล้านบาทจากปี	2559		หรือคิดเป็นร้อยละ	0.42

	 เมื่อพิจารณาทั้งด้านรายได้	และ	รายจ่ายแล้ว	จะได้ว่าในปี	2560		บริษัทฯมีกำาไรสุทธิเท่ากับ	901.70	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	63.54	ล้านบาท

จากปี	2559	หรือคิดเป็นร้อยละ	7.58		คิดเป็นกำาไรต่อหุ้นเท่ากับ	4.51	บาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี	2559	ที่มีกำาไรต่อหุ้นเท่ากับ	4.19	บาท

สรุปผลการดำาเนินงานในรอบปี	2560	แยกตามการรับประกันภัยแต่ละประเภท	 	 															(หน่วย	:	ล้านบาท)

สรุปผลการดำาเนินงานในรอบปี	2560	แยกตามการรับประกันภัยแต่ละประเภท

 

	 จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า	ในระหว่างปี	2560	เบี้ยประกันภัยรับของบริษัทฯที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากการรับประกันภัยรถยนต์		ซึ่งเกิด

จากภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาดประกันภัยโดยรวม	ซึ่งมีทั้งการตัดราคาและการจัดแคมเปญทางการตลาด	แต่	บริษัทฯเห็นว่างานที่แข่ง

กันด้วยการลดราคามากเกินไปนั้น	ไม่มีความคุ้มค่าและไม่เป็นผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ		ดังนั้น	บริษัทฯจึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างสมดุลทั้ง

ด้านกำาไรและเบี้ยประกันภัยในราคาที่สมเหตุสมผล	โดยให้ความสำาคัญด้านบริการควบคู่ไปกับการทำาตลาดและการบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่าย

ต่างๆอย่างเหมาะสม	เพื่อให้อัตราค่าสินไหมทดแทนลดลง	จึงส่งผลให้ ในปี	2560	อัตรากำาไรขั้นต้นของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจาก	ร้อยละ	5.45	เป็น	ร้อย

ละ	7.04

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภัยรถยนต์ อัคคีภัย ภัยเบ็ดเตล็ด

2560 2559
เพิ่ม

(ลด)%
2560 2559

เพิ่ม

(ลด)%
2560 2559

เพิ่ม

(ลด)%

เบี้ยประกันภัยรับ 7,912.27 8,200.49 (3.51) 159.35 175.07 (8.98) 886.01 701.29 26.34

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 7,897.20 8,188.92 (3.56) 103.63 122.45 (15.37) 624.96 491.19 27.23

ค่าสินไหม	และ	ค่าจัดการสินไหม 4,878.79 5,836.29 16.41 16.55 16.43 0.73 274.3 243.51 12.65

กำาไรจากการรับประกันภัย

ก่อนหักค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน 1,478.71 1,292.15 1,292.15 69.57 74.29 (6.35) 222.1 267.47 (16.96)

ภัยทางทะเลและการขนส่ง

2560 2559

เพิ่ม

(ลด)%

เบี้ยประกันภัยรับ 7.64 8.45 (9.55)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 4.98 5.02 (0.80)

ค่าสินไหม	และ	ค่าจัดการสินไหม 1.51 0.46 226.22

กำาไรจากการรับประกันภัย

ก่อนหักค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน 3.85 4.93 (21.87)
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	 จากการทบทวนนโยบายในการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ของบริษัทฯรวมทั้งการปรับเพ่ิมอัตราเบ้ียประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับ

ความเสี่ยง	 จึงทำาให้อัตราการเติบโตของรายได้รวมจากการรับประกันภัยลดลงเพียงร้อยละ	 1.32	 ในขณะที่อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการ

รับประกันภัยและค่าใช้จ่ายดำาเนินงานในปีนี้ลดลงในอัตราร้อยละ	10.33	เป็นผลจากการบริหารจัดการต้นทุนต่างๆตามที่กล่าวมาข้างต้น

ผลการดำาเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

 การรับประกันภัยรถยนต์

	 บริษัทฯ		มีเบี้ยประกันภัยรถยนต์ในปี	2560	รวม	7,912.27	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	88.25ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งหมด	ลดลงจาก

ปี	2559	ร้อยละ	3.51บริษัทฯ	รับความเสี่ยงภัยไว้เอง	7,897.20	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2559	ร้อยละ	3.56	มีค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่าง

ปีจำานวน	4,878.79	ล้านบาทลดลงจากปี	2559	ร้อยละ	16.41		กำาไรจากการรับประกันภัยรถยนต์ก่อนหักค่าใช้จ่ายดำาเนินงานเท่ากับ	1,478.71	

ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี2559	เท่ากับ	186.56	ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ	14.44	สาเหตุเกิดจากการปรับเปลี่ยนนโยบายในการพิจารณารับประกัน

ภัยให้มีความเข้มงวดมากขึ้นมีผลต่อการลดลงของอัตราค่าสินไหมทดแทนจาก	ร้อยละ	67.53	เหลือร้อยละ	62.05

 การรับประกันอัคคีภัย

	 บริษัทฯ		มีเบี้ยประกันภัยอัคคีภัยในปี	2560	รวม	159.35	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	1.78	ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งหมด	ลดลงจากปี	

2559	ร้อยละ	8.98	บริษัทฯ	รับความเสี่ยงภัยไว้เอง	103.63	ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ	65.04	มีค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีจำานวน	16.55	

ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2559	ร้อยละ	0.73	กำาไรจากการรับประกันภัยอัคคีภัยก่อนหักค่าใช้จ่ายดำาเนินงานเท่ากับ	69.57	ล้านบาท	ลดลงจากปี	

2559	เท่ากับ	4.72	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	6.35

 การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

	 บริษัทฯ		มีเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดในปี	2560	รวม	886.01	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	9.88	ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งหมด	เพิ่มขึ้นจาก

ปีที่แล้ว	184.7	ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ	26.34	บริษัทฯรับความเสี่ยงภัยไว้เอง	624.96	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	70.54	โดยเพิ่มขึ้นจากปี2559	

ร้อยละ	27.23	โดยมีค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีจำานวน	274.30	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2559	ร้อยละ	12.65	กำาไรจากการรับประกันภัย

เบ็ดเตล็ดก่อนหักค่าใช้จ่ายดำาเนินงานเท่ากับ	222.10	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2559	เท่ากับ	45.37	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	16.96	สาเหตุหลัก

มาจากบริษัทฯมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ	0.20	ในขณะที่ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	12.65	โดยสินไหมที่เพิ่มขึ้น

ส่วนใหญ่มาจากงานประกันภัยอุบัติเหตุและประกันภัยสุขภาพ

	 เบีย้ประกันภยัเบด็เตลด็ทีเ่พ่ิมข้ึนส่วนใหญม่าจากโครงการรับประกันภยันาข้าวจากทางรัฐบาลผา่นทาง	ธกส.จำานวน	94.02	ลา้นบาท		บริษัทฯ

รับความเสี่ยงภัยไว้เอง	17.54	ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ18.65	เมื่อหักเงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้จำานวน11.53	ล้านบาท	ทำาให้

เหลือเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้เพียง	6	ล้านบาท	มีค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีสุทธิ	14.91	ล้านบาท	ผลขาดทุนสุทธิจากโครงการรับ

ประกันภัยนาข้าวก่อนหักค่าใช้จ่ายดำาเนินงานเท่ากับ	 7.15	ล้านบาท	ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการตั้งเงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	

11.53	ล้านบาท	

 การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

	 บริษัทฯ		มีเบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่งในปี	2560	รวม	7.64	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	0.09	ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งหมด	ลด

ลงจากปี	2559	ร้อยละ	9.55	บริษัทฯ	รับความเสี่ยงภัยไว้เอง	4.98	ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ	65.20	มีค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีจำานวน	

1.51	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2559	ร้อยละ	226.22	กำาไรจากการรับประกันภัยทางทะเลและขนส่งก่อนหักค่าใช้จ่ายดำาเนินงานเท่ากับ	3.85	ล้าน

บาท	ลดลงจากปี	2559	เท่ากับ	1.08	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	21.87	สาเหตุหลักมาจากค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่ม

 การลงทุน

		 ณ	วันที่		31	ธันวาคม		2560			บริษัทฯมีสินทรัพย์ลงทุน	12,058.74		ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ83.2	ของสินทรัพย์รวม	มีสัดส่วนการลงทุน

ส่วนใหญ่ในเงินฝากและตราสารหนี้	โดยมีรายละเอียดดังนี้		เงินฝากร้อยละ	22.8		พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารภาครัฐร้อยละ18.6	หุ้นกู้เอกชน

ร้อยละ16.9	หน่วยลงทุนร้อยละ18.9	หุ้นทุนร้อยละ	22.8		และสินเชื่อร้อยละ	0.0	ของสินทรัพย์ลงทุน	ตามลำาดับ	ทั้งนี้สินทรัพย์ลงทุนส่วนเงิน

ฝากดังกล่าวที่แสดงข้างต้นนับรวมเงินสด	เงินฝากสถาบันการเงิน	และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีอายุครบกำาหนดต่ำากว่า	3	เดือนด้วย

		 เศรษฐกิจไทยในปี	 2560	 ขยายตัวดีกว่าที่คาดการณ์และอยู่ในระดับสูงกว่าปีก่อนหน้า	 เศรษฐกิจไทยได้รับประโยชน์จากการฟ้ืนตัวของ

เศรษฐกิจโลกอย่างค่อยเป็นค่อยไป	 ส่งผลให้การส่งออกเติบโตดี	 นอกจากนี้เศรษฐกิจไทยได้รับประโยชน์ต่อเนื่องจากภาคการท่องเที่ยว	 การใช้

จา่ยภาคครัวเรือนขยายตวัใกลเ้คยีงกับปก่ีอนหนา้แมม้มีาตรการกระตุน้เศรษฐกิจจากรัฐบาล		การใช้จา่ยอปุโภคและการลงทนุภาครัฐยงัขยายตวัด	ี

ในขณะที่การขยายตัวการลงทุนภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต่ำา	การส่งออกที่เติบโตกอปรกับการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะในตลาด

ตราสารหนี้ส่งผลให้ค่าเงินบาทเทียบกับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯแข็งค่าต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี	2560
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		 สำาหรับอตัราดอกเบีย้ในป	ี2560	ยงัทรงตวัอยู่ในระดบัต่ำา			เนื่องจากไมม่ปีจัจยักดดนัดา้นเงนิเฟ้อและนโยบายการเงินผอ่นคลายของ	กนง.	

เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างเข้มแข็ง		กนง.	มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเท่ากับร้อยละ	1.5	ตลอดปี	2560	ในขณะที่อัตราดอกเบี้ย

นโยบายของหลายประเทศพัฒนาแล้วถูกปรับเพิ่มขึ้น	เช่น	สหรัฐอเมริกา	อังกฤษ		สำาหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทยปรับตัวลด

ลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี	2560	ผลตอบแทนเงินฝากธนาคาร	พันธบัตรรัฐบาลของไทยรวมถึงผลตอบแทนหุ้นกู้เอกชนในประเทศยังอยู่ใน

ระดับต่ำาเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลังในอดีตที่ผ่านมา	

	 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของไทยเคลื่อนไหวไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ	 ในสามไตรมาสแรกของปี	 2560	 ในไตรมาสที่	 4	 ดัชนี

ตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง	ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของไทยปิดที่ระดับ	1,753.71	จุด	ณ	สิ้นปี	2560	ปรับเพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2559	ที่

ระดับ	1,542.94	จุด	หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ	13.7			ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของไทยปรับตัวขึ้นสอดคล้องกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค	

		 ในปี	 2560	 บริษัทฯ	 มีผลตอบแทนจากการลงทุนรวม	 480.59	 ล้านบาท	 ประกอบด้วย	 รายได้จากการลงทุน	 (ดอกเบี้ยและเงินปันผล)	

339.73	 ล้านบาทและกำาไรจากเงินลงทุน	 (หรือกำาไรจากการขายหลักทรัพย์)	 176.14	 ล้านบาทและขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน	

35.29	ล้านบาท		รวมคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ	4.0		(คำานวณจากค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์ลงทุน	ณ	สิ้นปี	2559	และ	2560)	

บริษัทฯมีผลตอบแทนรวมจากการลงทุนต่ำากว่าปี	2559		เนื่องจากมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลลดลงกว่าปีก่อนหน้า	และมีขาดทุนจากการปรับ

มูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนซ่ึงเป็นผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศของหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงิน

บาท	แม้บริษัทฯได้มีรายได้จากกำาไรจากการขายหลักทรัพย์ชดเชยบางส่วน	ด้วยผลกำาไรของธุรกิจประกันวินาศภัยและผลตอบแทนจากการลงทุน

ของบริษัทฯ	ส่งผลให้บริษัทฯมีการเติบโตของสินทรัพย์ลงทุนร้อยละ	1.8	เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ลงทุน	ณ	สิ้นปี	2559

            

ฐานะการเงิน

 สินทรัพย์

(1)	 ส่วนประกอบของสินทรัพย์

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ		มีสินทรัพย์รวม	14,485.16	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2559	ร้อยละ	2.94	สินทรัพย์ของบริษัทฯประกอบ

ด้วย	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	สินทรัพย์ลงทุน	ทรัพย์สินรอการขาย	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์		สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	ลูกหนี้

จากสัญญาประกันภัยต่อ	รายได้จากการลงทุนค้างรับ	 เบี้ยประกันภัยค้างรับ	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	และสินทรัพย์

อื่นๆ	สินทรัพย์ที่มีสัดส่วนเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำาคัญ	เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว	ได้แก่

	 เบี้ยประกันภัยค้างรับ	976.24	ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ	6.74	ของสินทรัพย์รวม	เพิ่มขึ้นจากปี	2559	ร้อยละ	18.00	เนื่องจากเบี้ยประกัน

ภัยรับในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี	2560	มีอัตราที่เพิ่มขึ้น
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(2)	 คุณภาพของสินทรัพย์

	 -	 ลูกหนี้	(เบี้ยประกันภัยค้างรับ)

	 ณ	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ		มีลูกหนี้-เบี้ยประกันภัยค้างรับ	แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างได้ดังนี้

	 บริษัทฯ		ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำานวน	3.89	ล้านบาท	ซึ่งฝ่ายบริหารเห็นว่าอยู่ในอัตราที่เหมาะสม	และ	เพียงพอแล้ว	โดยพิจารณา

จากประสบการณ์ของบริษัทฯในการรับชำาระหนี้จากตัวแทน	และมีหลักเกณฑ์ในการคำานวณดังนี้

	 ลูกหนี้ค้างชำาระเกิน	6	เดือนถึง	12	เดือน	 ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ	50

	 ลูกหนี้ค้างชำาระเกิน	12	เดือนขึ้นไป	 ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ	100

ในปี	2560	บริษัทฯ		มีอัตราหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับอยู่ที่	36.21	วัน	ซึ่งจัดได้ว่าอยู่ในอันดับต้นๆของธุรกิจการรับประกันวินาศภัย

	 -	 เงินให้กู้ยืม

	 ปจัจบุนับริษัทฯ		ยงัคงไมม่นีโยบายทีจ่ะขยายสินเชื่อไปให้แก่บุคคลภายนอก	ยงัคงมเีพียงนโยบายสินเชื่อเพื่อทีอ่ยูอ่าศัย	หรือ	สินเชื่อกรณี

ฉุกเฉิน	ให้กับพนักงานบริษัทฯ		เพื่อเป็นสวัสดิการเท่านั้น

	 -	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 บริษัทฯ	มีนโยบายในการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน	โดยเลือกลงทุนใน	พันธบัตรรัฐบาล		พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		ตั๋วเงินคลัง		ตั๋วเงิน		

หุ้นทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		หุ้นกู้ของบริษัทชั้นนำา	และหน่วยลงทุน	ที่ให้ผลตอบแทนดี	และมีสภาพคล่อง

	 ณ	31	ธนัวาคม	2560	บริษัทฯไดป้รับมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุในหลกัทรัพยท์ัง้หมด	และไดบั้นทกึส่วนเกินกว่าทนุจากการเปลีย่นแปลง

มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	จำานวน	312.61	ล้านบาท	ไว้ ในส่วนของเจ้าของเรียบร้อยแล้ว

	 สำาหรับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงจากร้อยละ4.24	ในปี	2559	เป็นร้อยละ	3.99	ในปี	2560

 สภาพคล่อง

	 (ก)	 กระแสเงินสด

	 ในระหว่างปี	2560	บริษัทฯมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน	291.99	ล้านบาท	ส่วนเงินสดที่ได้ ใช้ไปสุทธิในกิจกรรม

ลงทุนของปี	2560	มีจำานวน	29.95	ล้านบาท	โดยเป็นการลงทุนปรับปรุงสภาพสาขา	และ	ซื้อรถยนต์ที่ใช้ ในงานบริการเคลมเพื่อเปลี่ยนทดแทน

คันเดิมที่หมดอายุตามสภาพการใช้งาน	จำานวน	30.49	ล้านบาท

	 ในปี	2560	บริษัทฯ	ได้จ่ายเงินปันผลสำาหรับผลประกอบการของปี	2559ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นจำานวนทั้งสิ้น	359.6	ล้านบาท

	 ณ	31	ธนัวาคม	2560บริษัทฯ	มเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด	เทา่กับ	304.32	ลา้นบาท	ลดลงสทุธเิทา่กับ	97.56	ลา้นบาทซ่ึงบริษัทฯ

เห็นว่าเปน็จำานวนทีเ่หมาะสม	เพื่อรักษาสภาพคลอ่งใหอ้ยู่ในเกณฑท์ีพ่อเพียงและเหมาะสมกับคา่สินไหมทดแทนและคา่ใช้จา่ยในการดำาเนนิงานใน

ช่วงปลายปี

	 (ข)	 อัตราส่วนสภาพคล่อง

	 อัตราส่วนสภาพคล่องในปี2560เท่ากับ1.56	 เท่า	 ซ่ึงบริษัทฯเห็นว่าเป็นอัตราส่วนที่พอเพียง	 หนี้ระยะส้ันตัวหลักที่มีผลต่อสภาพคล่อง

คือค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายซ่ึงมียอดเท่ากับ	 2,543.25	 ล้านบาท	 บริษัทฯเห็นว่าสินทรัพย์สภาพคล่อง	 คือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

รวมถึง	เงินลงทุนในหลักทรัพย์	มีอายุครบกำาหนดชำาระคืนที่เหมาะสม	และ	มีจำานวนเพียงพอที่จะจ่ายชำาระคืนให้กับหนี้ระยะสั้นนี้ได้

ยังไม่ถึงกำาหนดรับชำาระ 652.03 ล้านบาท

ค้างรับไม่เกิน	30	วัน 182.75 ล้านบาท

ค้างรับ	30	–	60	วัน 51.40 ล้านบาท

ค้างรับ	60	–	90	วัน 15.08 ล้านบาท

ค้างรับเกิน	90	วัน	 78.87 ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น 980.13 ล้านบาท
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 รายจ่ายลงทุน

	 ในปีที่ผ่านมา	รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่เกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินเป็นเงินรวมประมาณ	30.49	ล้านบาทเป็นการลงทุนในการปรับปรุงสภาพ

แวดล้อมของสาขา	เพื่อบริการด้านสินไหม	และ	บริการด้านการรับประกันภัย	ซื้อรถยนต์ที่ใช้ ในงานบริการเคลมเพื่อเปลี่ยนทดแทนคันเดิมที่หมด

อายุตามสภาพการใช้งาน	ลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่รวดเร็ว	เพื่อรองรับการขยายงานอย่าง

ต่อเนื่อง	แหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่มาจากการขยายตัวของธุรกิจประกันภัยของบริษัทฯ	ทำาให้ได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงานเพิ่ม

ขึ้น

 แหล่งที่มาของเงินทุน

	 -	 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

	 บริษัทฯไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนในปีที่ผ่านมา	ณ	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ลดลง

จาก	1.75	เท่า	ในปี	2559	เป็น	1.45	เท่า	ในปี	2560	เนื่องจาก	ส่วนของเจ้าของในปี	2560	ปรับเพิ่มสูงขึ้น	794.38	ล้านบาท	ซึ่งเกิดจากกำาไร

สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	มียอดเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง	542.10	ล้านบาท	และ	เกิดจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดใน

ปี2560		ทำาให้มีผลกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน	มากกว่าปี	2559	เป็นจำานวน	252.28		ล้านบาท

	โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ		ประกอบด้วย

	 บริษัทฯ	เห็นว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ	อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม	เนื่องจากสำานักงาน	คปภ.	ได้ออกประกาศว่าตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	

2556	เปน็ตน้ไป	บริษัทประกันภยัจะตอ้งมอีตัราส่วนเงนิกองทนุตอ่เงนิกองทนุทีต่อ้งดำารงตามกฎหมาย	ไมต่่ำากว่าอตัราร้อยละ	140	โดยข้อมลูของ 

บริษัทฯคือ	ณ	วันที่	30	กันยายน	2560	บริษัทฯมีอัตราส่วนดังกล่าวถึงร้อยละ	547.45	ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต้นๆของอุตสาหกรรม

	 -	 สาเหตุการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2560		มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานปี	2559	ในอัตราหุ้นละ	1.798	บาท	ทำาให้กำาไร

สะสมลดลง	359.6	ล้านบาท	ในขณะที่กำาไรสุทธิประจำาปี	2560	ที่โอนเข้ากำาไรสะสมมีจำานวน	901.70	ล้านบาทและส่วนเกินกว่าทุนจากการวัด

มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายของบริษัทฯ	มีจำานวนเพิ่มขึ้นจาก	60.33	ล้านบาทในปี	2559	เป็น	312.61	ล้านบาทในปี	2560	จึงทำาให้ภาพ

รวมโดยสรุปส่วนของเจ้าของ	ณ	สิ้นปี	2560	เพิ่มขึ้นเท่ากับ	794.38	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	15.52

	 -	 หนี้สิน

	 หนี้สินของบริษัทฯ	ณ	สิ้นปี	2560	มีจำานวน	8,572.59	ล้านบาท	ลดลง	380.86	ล้านบาทจากปีที่แล้ว	หรือคิดเป็นร้อยละ	4.25	หนี้สินรวม

ที่ลดลงเป็นหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงานตามสภาพปกติของการดำาเนินธุรกิจโดยทั่วไป	 ได้แก่	 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	 หนี้สินจากสัญญา

ประกันภัย	ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	และ	หนี้สินอื่น

	 -	 ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

	 ณ	ส้ินป	ี2560	บริษัทฯมคีดทีีถู่กฟ้องร้องจากการเปน็ผูรั้บประกันภยั	โดยมทีนุทรัพยถู์กฟ้องประมาณ	774	ลา้นบาทซ่ึงผลของการพิจารณา

คดดีงักลา่วยงัไมส่ิน้สุด	โดยทกุคดเีปน็คดทีีเ่กิดจากการดำาเนนิงานปกตขิองบริษัทฯ	อยา่งไรก็ตามบริษัทฯไดบ้นัทกึสำารองเผื่อผลเสยีหายทีอ่าจเกิด

ขึ้นประมาณ	187	ล้านบาท	(ตามความรับผิดในทุนประกันตามกรมธรรม์)	เข้าในงบกำาไรขาดทุนเรียบร้อยแล้วทั้งจำานวน

ณ	31	ธันวาคม	2560 ณ	31	ธันวาคม	2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ทุนออกจำาหน่าย	และ	ชำาระแล้ว 200.00 3.38 200.00 3.91

		ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 427.50 7.23 427.50 8.35

		กำาไรสะสม

					จัดสรรแล้ว

								สำารองตามกฎหมาย 20.00 0.34 20.00 0.39

					ยังไม่ได้จัดสรร 4,952.46 83.76 4,410.36 86.17

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ    321.61 5.29    60.33 1.18

5,912.57 100.00 5,118.19 100.00
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 การดำารงอัตราส่วนเงินกองทุนตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

	 บริษัทฯ		มีการจัดสรรเงินสำารองตามที่กำาหนดไว้ ใน	มาตรา	23	แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย	พ.ศ.	2535	ดังนี้

	 -		ณ	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ		มีหนี้สินสำารองเบี้ยประกันภัยจำานวน	4,696.56	ล้านบาทซึ่งคำานวณตามข้อกำาหนดในประกาศกระทรวง

พาณิชย์เรื่องการจัดสรรเงินสำารองเพื่อการเสี่ยงภัย

	 -		ณ	31	ธันวาคม	2560		บริษัทฯ	มีสำารองค่าสินไหมทดแทน	และ	ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	รวมทั้งสำารองค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิด

ขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	(IBNR)	รวมทั้งสิ้น	2,543.25	ล้านบาท

	 เมื่อพิจารณาส่วนของเจ้าของ	ซึ่งก็คือเงินกองทุนของบริษัทฯ	จะเห็นได้ว่าในปี	2560	มีจำานวนเท่ากับ	5,912.57	ล้านบาท		ซึ่งถ้าพิจารณา

ตามประกาศนายทะเบียนเรื่อง	การดำารงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยตามระดับความเสี่ยงลงวันที่	30มีนาคม	2558		ที่ได้กำาหนดว่า	ใน

กรณทีีบ่ริษัทใดมอีตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทนุต่ำากว่าอตัราร้อยละ140	นายทะเบียนอาจกำาหนดมาตรการทีจ่ำาเปน็ในการกำากับดแูลสถานะ

การเงินของบริษัทนั้นได้		สำาหรับข้อมูล	ณ	30	กันยายน	2560	บริษัทฯมีอัตราส่วนดังกล่าวที่ร้อยละ	547.45	และ	บริษัทฯ	ยังคงมีเงินกองทุนส่วน

เกินกว่าที่กฎหมายกำาหนดเป็นจำานวนถึง	6,140.89	ล้านบาท
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เรียน  ท่�นผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จำากัด(มหาชน)	รวมทั้งสารสนเทศ

ทางการเงินทีป่รากฎในรายงานประจำาป	ีงบการเงนิดงักลา่วจดัทำาข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีทีรั่บรองทัว่ไป	โดยเลอืกใช้นโยบาย

บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ	มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีในการจัดทำา			รวมทั้ง

การเปดิเผยข้อมลูสำาคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน	เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและเปน็ประโยชนต์อ่ผูถื้อหุ้น

และนักลงทุนทั่วไป

	 คณะกรรมการบริษัทฯไดจ้ดัใหม้	ีและดำารงรักษาไว้ซ่ึงระบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสิทธผิล	เพื่อให้มัน่ใจ

ได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	 	ตลอดจนเพื่อ

ปอ้งกันไม่ใหเ้กิดการทจุริต	หรือการดำาเนนิการทีผ่ดิปกตอิยา่งมสีาระสำาคญั		ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทฯไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ	 เป็นผู้กำากับดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน

และระบบควบคุมภายใน	 และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องนี้	 ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจ

สอบซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจำาปีแล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทฯมคีวามเห็นว่า	ระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่า่พอใจ	สามารถสร้างความ

เชื่อมั่นได้ว่างบการเงินประจำาปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	ได้แสดงฐานะการเงิน	ผลการดำาเนินงาน	และกระแสเงินสด	

ถูกต้องในสาระสำาคัญ	 โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง

						(นายเรืองวิทย์		ดุษฎีสุรพจน์)	 	 	 	 	 	 				(นายเรืองเดช		ดุษฎีสุรพจน์)

											ประธานกรรมการ	 	 	 	 	 	 						ประธานกรรมการบริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ต่อรายงานทางการเงิน
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เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด(มห�ชน)

	 เพื่อเป็นการสนับสนุนงานคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในการกำากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้เหมาะสมและเป็นไปตาม

วัตถุประสงคท์ีก่ำาหนดไว้	โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดพิ้จารณาใหค้วามเหน็ชอบกรอบการบริหารความเส่ียง	นโยบายบริหารความเสีย่ง	

รวมถึง	แผนบริหารความเสี่ยง	และให้เจ้าของแผนงานรายงานผลสถานะความเสี่ยง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	และรายงาน

สถานะเงินกองทุนและอัตราส่วนทางการเงินอย่างใกล้ชิดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบอย่างสม่ำาเสมอ

	 คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง	 ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารที่มีความรู้	 ความเข้าใจในการ

ดำาเนินธุรกิจ	จำานวน	5	ท่าน	ดังนี้

	 1.	 นายประดิษฐ			 รอดลอยทุกข์			 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 2.	 นายประหยัด1	 ฐิตะธรรมกุล	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 3.	 นางวีณา2	 นิรมานสกุล	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 4.	 นายธารา3	 วนลาภพัฒนา	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 5.	 นายอมรศักดิ์4	 ศรีมงคลชัย	 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2560  คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงได้มีก�รประชุม รวม 6 ครั้ง โดยมีว�ระสำ�คัญ ดังนี้

 1. พิจ�รณ�แผนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงประจำ�ปี 2560

	 	 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	 ทบทวนและพิจารณา	 แผนบริหารความเส่ียง	 ประจำาปี	 2560	 ที่ฝ่ายบริหารจัดทำาข้ึน	 และให้ 

	 	 ความเห็นชอบก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ	ซึ่งได้มีการพิจารณารายละเอียดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม 

	 	 ตามมาตรการกำากับดูแล	เพื่อให้การประกอบธุรกิจดำาเนินไปอย่างมั่นคง	และมีประสิทธิภาพ		

 2. กำ�กับดูแลและติดต�มสถ�นะคว�มเสี่ยงด้�นต่�งๆ

	 	 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	 กำากับดูแลและติดตามสถานะความเส่ียงตามแผนบริหารความเส่ียง	 โดยให้ฝ่ายบริหารวิเคราะห ์

	 	 ปจัจยัเส่ียงและหาแนวทางปอ้งกันหากผลการดำาเนนิงานไมเ่ปน็ไปตามทีค่าดการณ์ไว้และให้มกีารรายงานเพื่อตดิตามสถานะอตัราส่วน 

	 	 ที่สำาคัญ	 เช่น	 สถานะเงินกองทุนและอัตราส่วนสภาพคล่อง	 อัตราส่วนสินไหมทดแทน	 สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ	 เป็นต้น	 เป็น 

	 	 ประจำาทกุๆไตรมาส	อกีทัง้ยงัไดเ้สนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงขององคก์ร	ประเมนิความเพียงพอ 

	 	 ของกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง	รวมถึงประสิทธิผลในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ	

 3. ก�รร�ยง�นผลก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 	 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงรายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงและ 

	 	 ระบบการควบคุมภายในพร้อมทั้งแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้คณะกรรมการ	บริษัทฯ	 และกรรมการผู้จัดการรับทราบเป็น 

	 	 ประจำาทุกๆ	ไตรมาส

	 4.	 การส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายงานให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยให้นำา	 กรอบและนโยบายการบริหาร 

	 	 ความเส่ียงไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร	 เพื่อทำาการประเมินปัจจัยเส่ียงและกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงให้มีประสิทธิผล 

	 	 สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร

	 โดยสรุป	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	มีความเห็นว่า	แผนบริหารความเสี่ยงในปี	2560	มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญ

อย่างมีประสิทธิภาพ	เหมาะสม	สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและมีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	ควบคุมให้อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้

	 บริษัทฯ	จะมุ่งสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและยั่งยืน	ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีต่อไป	

นายประดิษฐ			รอดลอยทุกข์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5	กุมภาพันธ์	2561

หม�ยเหตุ: 
1
นายประหยัด	 ฐิตะธรรมกุล	 เริ่มดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯเมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2560

    
2
นางวีณา	 นิรมานสกุล	 เริ่มดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2560

   
3
นายธารา	 วนลาภพัฒนา			 เริ่มดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2560

  
4
นายอมรศักดิ์	 ศรีมงคลชัย		 เริ่มดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2560

รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ ประจำ�ปี 2560

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์

ด้านการบริหาร	จำานวน	3	ท่าน	ได้แก่

	 1.	นายวีระชัย	 	 งามดีวิไลศักดิ์	 	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		

	 2.	นายวินัย1	 		 วิทวัสการเวช		 	 กรรมการตรวจสอบ

	 3.	ดร.ชัชวลิต2	 		 สรวารี	 	 	 กรรมการตรวจสอบ		

	 			และนายอมรศักดิ์		 	 ศรีมงคลชัย							 	 เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยมีนโยบายเน้นการ

ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และมุ่งให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 โปร่งใสและมีความรับผิดชอบ 

ตลอดจนดำาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารดำาเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ	อย่างถูกต้อง	ครบถ้วนและมีมาตรฐาน

	 ในรอบปี	2560	คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้จัดให้มีการประชุมรวม	11	ครั้ง	โดยสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

 1.  ก�รสอบท�นและให้คว�มเห็นชอบต่องบก�รเงิน

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบต่องบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี	 2560	ที่ผ่านการสอบทาน 

และ/หรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี	ก่อนนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติ		โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีและผู้บริหารในเรื่องความ

ถูกตอ้ง	ครบถ้วนในการจดัทำางบการเงิน	ตลอดจนความเพียงพอของการเปดิเผยข้อมลูทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ผู้ ใช้งบการเงนิ	นอกจากนี	้ยงัไดพิ้จารณา

ถึงข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน	และรับทราบแผนงานประจำาปีของผู้สอบบัญชี	

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	กระบวนการจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัทฯ	มีการควบคุมที่เพียงพอให้มั่นใจว่า	รายงาน

ทางการเงินที่ทำาข้ึนได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี	 และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่าง

เพียงพอ	

 2. ก�รสอบท�นร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันหรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ 

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานความเหมาะสมเพียงพอเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติในการเข้าทำารายการที่เข้าข่ายลักษณะ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน	หรือ	รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	รวมถึงการสอบทานรายการดังกล่าวที่เกิดขึ้นในระหว่างปี		เพื่อ

ให้แน่ใจว่า	รายการที่เกิดขึ้นเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่กำาหนด	และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง	ครบถ้วน	เพียงพอ	และเป็นไปตามประกาศ	

ข้อกำาหนด	และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 	 อยา่งไรก็ตาม	ในระหว่างป	ี2560	คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บการยนืยนัจากฝา่ยบริหารว่า	บริษัทฯไมม่กีารทำารายการทีเ่ข้าข่ายลกัษณะ

รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด

  3. ก�รสอบท�นก�รปฏิบัติง�นต�มกฎหม�ย

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้กำาหนดให้มีการสอบทานและติดตามการดำาเนินการให้มีการถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	รวมถึงข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

	 	 จากการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่	นอกจากคดฟี้องรอ้งเกีย่วกบัผูบ้รโิภค	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้นน้ย้ำาใหฝ้า่ย

บริหารใช้ความระมัดระวังในการเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการให้ครบถ้วน	และชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจาก

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกันแล้ว	คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบ่งชี้ที่ทำาให้เชื่อว่า	บริษัทฯ	มีเจตนาที่จะละเว้นไม่ปฏิบัติตาม	และ/หรือ

มีการดำาเนินการใดๆ	ที่ขัดแย้งกับข้อกำาหนดกฎหมายที่มีสาระสำาคัญ

 4. ก�รสอบท�นระบบควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง	 เพื่อประเมินความเหมาะสม	 เพียงพอของระบบ

ควบคุมภายใน	 โดยถือตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน	 และแนวทางที่กำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

ตลอดจนพิจารณารับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 บริษัทฯ	 มีการกำาหนดให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงในระดับที่เหมาะสม	

เพียงพอ
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 5. ก�รกำ�กับดูแลง�นตรวจสอบภ�ยใน

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบมีการกำากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ซ่ึงครอบคลุมในเรื่องขอบเขตการปฏิบัติงาน	 หน้าที่และความ 

รับผิดชอบ	ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน	และการสอบทานการจัดองค์กรในหน่วยงานและอัตรากำาลัง	โดยการสอบทานและให้ความเห็นชอบ

แผนการตรวจสอบประจำาปี		การกำาหนดแผนพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	และการพัฒนาความรู้ทักษะ	และความชำานาญของบุคลากรใน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน	รวมถึงการกำาหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้บริหาร	และหน่วยงานผู้รับการตรวจ

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	 เป็นไปอย่างอิสระ	 มีประสิทธิภาพ	 และ

ประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ

 6. ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า	 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	 มีเจตนาที่ชัดเจนในการดำาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมและหลัก 

บรรษัทภบิาลมาโดยตลอด	ในระหว่างป	ี2560	บริษัทฯ	ไดก้ำาหนดนโยบายและมาตรการในการตอ่ตา้นการทจุริตและคอร์รัปช่ัน	และไดม้กีารรณรงค์

เพื่อให้มีการนำาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังได้ยื่นคำาขอรับการพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมของ 

ภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น	กับ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอีกด้วย

 7. ก�รพิจ�รณ�แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2561

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืก	เสนอแตง่ตัง้รวมทัง้กำาหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจำาป	ี2561	โดยพจิารณาเปรียบเทยีบ 

จากผลการปฏิบัติงานกับความคาดหวัง	คุณสมบัติ	ความเป็นอิสระและจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี	

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อพิจารณาขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 จากบริษัท 

เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี	2561

 8. ก�รร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นประจำาทุกไตรมาส	 โดยได้เสนอความเห็นและ 

ข้อเสนอแนะทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การบริหารงานของฝา่ยจดัการ	ซ่ึงฝา่ยจดัการไดด้ำาเนนิการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอยา่งเหมาะสม	นอกจากนี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ	ยังได้มีการประเมินผลการดำาเนินงานของตนเอง	เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป	

 9. ก�รสอบท�นและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

	 	 ในระหว่างปี	 2560	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้สอบทานกฎบัตร	 เพื่อพิจารณาปรับปรุงเก่ียวกับบทบาท	 หน้าที่และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายการกำากับดแูลกิจการทีด่	ีและ/หรือ	แนวทางหรือข้อเสนอแนะของหนว่ยงานตา่งๆ 

ที่มีหน้าที่ในการกำากับดูแล	โดยได้เสนอกฎบัตรที่ปรับปรุงใหม่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่	22		กุมภาพันธ์	2561

	 	 ในภาพรวมโดยสรุป	คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตังิานตามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบที่ไดรั้บมอบหมายโดยใช้ความรู้	ความสามารถ	

ความระมัดระวังรอบคอบ	 และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ	 โดยไม่มีข้อจำากัดในการเข้าถึงหรือขอรับข้อมูลจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	

ตลอดจนได้ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ	 เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน	 คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่า	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 รวมถึงฝ่ายบริหารของบริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	 โดยให้ความสำาคัญ

ต่อการดำาเนินงานภายใต้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม	เหมาะสม	มีการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ	รวมทั้งมีความ

พยายามในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

	 รายงานฉบับนี้ได้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2561

	 	 	 	 		 	 	 	 	 		นายวีระชัย			งามดีวิไลศักดิ์

	 	 	 	 		 	 	 	 	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 	 		 	 	 	 	 					21	กุมภาพันธ์	2561

หม�ยเหตุ : 1.	นายวินัย	 วิทวัสการเวช				 เข้าดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่	9	ธันวาคม	2559

													2.	ดร.ชัชวลิต			 สรวารี													 เข้าดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่	20	เมษายน	2560	จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	

คว�มเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท	 สินมั่นคงประกันภัย	 จำากัด	 (มหาชน)	 (บริษัทฯ)	 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	 วันที่	 31	

ธนัวาคม	2560	งบกำาไรขาดทนุเบด็เสร็จ	งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสดสำาหรับปส้ิีนสดุวันเดยีวกัน	และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ	

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

ของบริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

เกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในวรรค	 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อ

การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ	 จากบริษัทฯตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่

กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี	ในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน	และข้าพเจา้ไดป้ฏบิตัติามข้อกำาหนดดา้นจรรยาบรรณอื่นๆตามทีร่ะบใุน

ข้อกำาหนดนัน้ดว้ย	ข้าพเจา้เชื่อว่าหลักฐานการสอบบญัชีทีข้่าพเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจา้

เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ 

เรื่องสำาคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องตา่งๆ	ทีม่นัียสำาคญัทีส่ดุตามดลุยพินจิเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจา้ในการตรวจสอบงบการเงนิสำาหรับงวด

ปัจจุบัน	ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ทั้งนี้	ข้าพเจ้า

ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจา้ไดป้ฏบิตังิานตามความรับผดิชอบที่ไดก้ลา่วไว้ ในวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจา้	

ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบทีเ่ก่ียวกับเรื่องเหล่านีด้ว้ย	การปฏบิตังิานของข้าพเจา้ไดร้วมวิธกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพื่อตอบสนองตอ่การประเมนิ

ความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเปน็สาระสำาคญัในงบการเงิน	ผลของวิธกีารตรวจสอบของข้าพเจา้	ซ่ึงไดร้วมวิธกีารตรวจสอบ

สำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วยได้ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ

ในปี	2560	บริษัทฯมีรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยรถยนต์จำานวน	7,912	ล้านบาท	(คิดเป็นร้อยละ	88	ของเบี้ยประกันภัยรับรวม

ของบริษัทฯ)	ซึ่งเป็นการรับประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยรายย่อยและมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นจำานวนมาก	ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยที่เรียกเก็บจาก

ลกูคา้มคีวามหลากหลายและตอ้งอาศยัการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นหลกั	ดงันัน้	ข้าพเจา้จงึใหค้วามสำาคญักับการตรวจสอบ																	

รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับว่าได้รับรู้ด้วยมูลค่าตามที่ควรจะเป็นและในระยะเวลาที่เหมาะสม

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เก่ียวข้องกับ

การขายเบี้ยประกันภัย	 การคำานวณเบี้ยประกันภัยรับ	และการรับรู้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ	 โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ	ทำาความเข้าใจและ

เลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ออกแบบไว้	 เพื่อตอบสนองเรื่องมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ในงบการ

เงิน	 และข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างกรมธรรม์เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยว่าสอดคล้องตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย

และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ	 และสอบทานกรมธรรม์และรายการสลักหลังกรมธรรม์ที่รับรู้เป็นรายได้ของบริษัทฯในรอบระยะเวลาบัญชี

ในช่วงก่อนและหลังวันส้ินงวด	 นอกจากนี้	 ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เบี้ยประกันภัยรับที่รับรู้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี																							

และสุ่มตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับที่ทำาผ่านใบสำาคัญทั่วไป

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย - สำารองค่าสินไหมทดแทน

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	-	สำารองค่าสินไหมทดแทนเป็นบัญชีที่มีความสำาคัญในงบการเงินโดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯมีสำารองค่า

สินไหมทดแทนคงค้างจำานวน	2,543	ล้านบาท	(คิดเป็นร้อยละ	30	ของหนี้สินรวม)	บัญชีสำารองค่าสินไหมทดแทนจะรวมทั้งในส่วนของความเสีย

หายที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้วและความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	ซึ่งการประมาณการดังกล่าวคำานวณขึ้นโดยฝ่ายบริหาร

ของบริษัทฯตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย	 ข้อสมมติหลักที่ใช้ ในการคำานวณอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ในการประมาณการอย่างสูง	ดังนั้น	ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของสำารองค่าสินไหมทดแทน	นอกจากนี้	สำารองค่า

สินไหมทดแทนดังกล่าวยังเก่ียวเนื่องโดยตรงกับสำารองสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ	 ซ่ึงจำานวนดังกล่าวคำานวณข้ึนโดย

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเช่นเดียวกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯมีสำารองสินไหมทดแทนส่วนที่เรียก

คืนจากบริษัทประกันภัยต่อจำานวน	37	ล้านบาท
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ข้าพเจา้ไดศ้กึษาและประเมนิระบบการควบคมุภายในเก่ียวกับการรับเรื่องคา่สินไหมทดแทน	การจดัการคา่สินไหมทดแทน	การตัง้ประมาณการสำารอง

คา่สินไหมทดแทน	และการรับประกันภยัตอ่	โดยการสอบถาม	ฝา่ยบริหารเก่ียวกับเกณฑแ์ละข้อสมมตทิี่ใช้ ในการประมาณการโดยนักคณติศาสตร์

ประกันภยัภายในของบริษัทฯ	นอกจากน้ี	ข้าพเจา้ไดสุ่้มทดสอบข้อมลูทีน่กัคณติศาสตร์ใช้ในการคำานวณประมาณการสำารอง	สุ่มตวัอยา่งแฟม้สนิไหม

รายใหญ่	วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลความถี่ของการเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้ง	นอกจากนี้	ข้าพเจ้าได้ ใช้ทีม

งานที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบทานประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่ตั้งไว้ ในบัญชี	ประเมินข้อสมมติ	 วิธีการที่ใช้ ในการคำานวณทดสอบข้อมูล

ที่นักคณิตศาสตร์ใช้และเปรียบเทียบกับข้อสมมติที่ใช้ ในปีก่อน	 นอกจากนี้	 ข้าพเจ้าได้สอบทานการตั้งประมาณการสำารองสินไหมทดแทนส่วนที่

เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อด้วย

ข้อมูลอื่น 

ผูบ้ริหารเปน็ผูรั้บผดิชอบตอ่ข้อมลูอื่น	ซ่ึงรวมถึงข้อมลูทีร่วมอยู่ในรายงานประจำาปขีองบริษัทฯ	(แตไ่มร่วมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี

ที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)	ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเหน็ของข้าพเจา้ตอ่งบการเงนิไมค่รอบคลมุถึงข้อมลูอื่นและข้าพเจา้ไมไ่ด้ ใหข้้อสรุปในลกัษณะการให้ความเชื่อมัน่ในรูปแบบใดๆตอ่ข้อมลูอื่นนัน้

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน	 คือ	 การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับ

งบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่	หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่	

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว	และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ	

ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป	

คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รและผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลต่องบก�รเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และรับผิดชอบ

เกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่จำาเปน็เพื่อใหส้ามารถจดัทำางบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระ

สำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัทำางบการเงนิ	ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมนิความสามารถของบริษัทฯในการดำาเนนิงานตอ่เนื่อง	การเปดิเผยเรื่องทีเ่ก่ียวกับการดำาเนนิ

งานตอ่เนื่องในกรณทีีม่เีรื่องดงักลา่ว	และการใช้เกณฑก์ารบญัชีสำาหรับกิจการทีด่ำาเนนิงานตอ่เนื่องเว้นแตผู่บ้ริหารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิบริษัทฯหรือ

หยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัทฯ

คว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อก�รตรวจสอบงบก�รเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ

จริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่	ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	

ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ

สามารถตรวจพบข้อมลูทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเปน็สาระสำาคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป	ข้อมลูทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดและ

ถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจ

สอบ	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

	 •	 ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน			ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อ 

	 	 ผิดพลาด	 ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น	 และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ 

	 	 และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผล 

	 	 มาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด	 เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด	 การปลอมแปลงเอกสาร 

	 	 หลักฐาน	การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

	 •	 ทำาความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคมุภายในทีเ่ก่ียวข้องกับการตรวจสอบ	เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ	ใหเ้หมาะสมกับสถานการณ	์แต ่

	 	 ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ

	 •	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ 

	 	 เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา	
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	 •	 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑก์ารบญัชีสำาหรับกิจการทีด่ำาเนนิงานตอ่เนื่องของผูบ้ริหาร	และสรุปจากหลกัฐานการสอบบัญชี 

	 	 ที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความ 

	 	 สามารถของบริษัทฯในการดำาเนนิงานตอ่เนื่องหรือไม	่หากข้าพเจา้ไดข้้อสรุปว่ามคีวามไมแ่นน่อนทีม่สีาระสำาคญั	ข้าพเจา้จะตอ้งใหข้้อสังเกต 

	 	 ไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องในงบการเงิน	 หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 

		 	 ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบ 

	 	 บัญชีของข้าพเจ้า	อย่างไรก็ตาม	เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้

	 •	 ประเมนิการนำาเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม	รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ก่ียวข้อง	ตลอดจนประเมนิว่างบการเงนิแสดง 

	 	 รายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่างๆ	 ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้	 ประเด็นที่มี

นยัสำาคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่นียัสำาคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจา้

ข้าพเจ้าได้ ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสาร

กับผูม้หีนา้ที่ในการกำากับดแูลเก่ียวกับความสัมพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงข้าพเจา้เชื่อว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบตอ่

ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทัง้หลายทีส่ื่อสารกับผู้มหีนา้ที่ในการกำากับดแูล	ข้าพเจา้ไดพิ้จารณาเรื่องตา่ง	ๆ 	ทีม่นียัสำาคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิในงวดปจัจบัุน

และกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ	ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชี	 เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้

เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ	 หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดข้ึน	 ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า

เพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะ

ได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้

          

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 												สมใจ	คุณปสุต

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 									ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4499

บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด

กรุงเทพฯ:	22	กุมภาพันธ์	2561
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บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560

งบแสดงฐานะการเงิน

	(หน่วย:	บาท)	

หมายเหตุ 31	ธันวาคม	2560 31	ธันวาคม	2559

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 	304,318,591	 	401,881,721	

เบี้ยประกันภัยค้างรับ 7 	976,238,930	 	827,312,790	

รายได้จากการลงทุนค้างรับ 	67,341,225	 	66,071,535	

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 8 	195,465,758	 	158,759,069	

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 9 	27,546,568	 	9,831,969	

สินทรัพย์ลงทุน

			เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 10 	11,749,202,811	 	11,434,947,864	

			เงินให้กู้ยืม 11 	5,223,111	 	7,071,899	

ทรัพย์สินรอการขาย 12 	4,800,000	 	7,200,000	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 13 	540,051,134	 	559,017,831	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 	24,393,004	 	17,876,245	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15 	328,701,078	 	346,768,197	

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 16 	6,147,522	 	-	

สินทรัพย์อื่น 17 	255,735,025	 	234,907,267	

รวมสินทรัพย์ 	14,485,164,757	 	14,071,646,387	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

	(หน่วย:	บาท)	

หมายเหตุ 31	ธันวาคม	2560 31	ธันวาคม	2559

หนี้สินและส่วนของเจ้�ของ

หนี้สิน

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 18 	7,239,800,909	 	7,724,352,816	

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 19 	91,765,546	 	100,054,586	

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 16 	-	 	3,492,987	

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 	134,016,306	 	66,580,275	

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 20 	138,229,675	 	120,655,109	

หนี้สินอื่น 21 	968,780,492	 	938,317,708	

รวมหนี้สิน 	8,572,592,928	 	8,953,453,481	

ส่วนของเจ้�ของ

ทุนเรือนหุ้น

			ทุนจดทะเบียน

						หุ้นสามัญ	200,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท 22 	200,000,000	 	200,000,000	

			ทุนที่ออกและชำาระแล้ว		

						หุ้นสามัญ	200,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท 22 	200,000,000	 	200,000,000	

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 	427,500,000	 	427,500,000	

กำาไรสะสม

			จัดสรรแล้ว	-	สำารองตามกฎหมาย 23 	20,000,000	 	20,000,000	

			ยังไม่จัดสรร 	4,952,459,988	 	4,410,358,191	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	

			-	ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 10.3 	312,611,841	 	60,334,715	

รวมส่วนของเจ้�ของ 	5,912,571,829	 	5,118,192,906	

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้�ของ 	14,485,164,757	 	14,071,646,387	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

งบกำ�ไรข�ดทุน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

งบกำาไรขาดทุน

	(หน่วย:	บาท)	

หมายเหตุ 2560 2559

ร�ยได้

เบี้ยประกันภัยรับ 	8,965,271,650	 	9,085,297,149	

หัก:	เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ 	(334,488,797) 	(277,703,193)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 	8,630,782,853	 	8,807,593,956	

บวก	(หัก):	สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ลด	(เพิ่ม)	

			จากปีก่อน 	(90,681,063) 	526,200,159	

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ 	8,540,101,790	 	9,333,794,115	

รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 	103,834,610	 	105,064,773	

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 10.5 	339,733,897	 	391,789,267	

กำาไรจากเงินลงทุน 	176,146,392	 	107,299,456	

กำาไร	(ขาดทุน)	จากการปรับมูลค่ายุติธรรม 	(35,290,037) 	3,404,437	

รายได้อื่น 	65,208,495	 	82,552,620	

รวมร�ยได้ 	9,189,735,147	 	10,023,904,668	

ค่�ใช้จ่�ย

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 	5,360,629,612	 	6,212,011,913	

หัก:	ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ 	(189,486,925) 	(115,325,437)

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 	1,370,812,836	 	1,387,483,780	

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 	380,515,040	 	369,149,769	

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 24 	1,164,042,339	 	1,159,209,443	

รวมค่�ใช้จ่�ย 	8,086,512,902	 	9,012,529,468	

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้ 	1,103,222,245	 	1,011,375,200	

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15 	(201,520,448) 	(173,212,126)

กำ�ไรสำ�หรับปี 	901,701,797	 	838,163,074	

กำ�ไรต่อหุ้น 28

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 4.51	 4.19	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน) 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	(หน่วย:	บาท)	

หมายเหตุ 2560 2559

กำ�ไรสำ�หรับปี 	901,701,797	 	838,163,074	

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

			ผลกำาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 	315,346,407	 	307,626,738	

			หัก:	ภาษีเงินได้ 	(63,069,281) 	(61,525,348)

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี 	252,277,126	 	246,101,390	

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 	1,153,978,923	 	1,084,264,464	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

	(หน่วย:	บาท)

ทุนเรือนหุ้นที่ออก

และชำาระแล้ว

ส่วนเกิน	

มูลค่าหุ้นสามัญ

กำาไรสะสม องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของเจ้าของ	-

ส่วนเกิน	(ต่ำากว่า)	ทุน

จากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าเงินลงทุน รวม

จัดสรรแล้ว	-

สำารองตามกฎหมาย ยังไม่จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกร�คม 2559 	200,000,000	 	427,500,000	 	20,000,000	 	3,917,795,117	 	(185,766,675) 	4,379,528,442	

เงินปันผลจ่าย	(หมายเหตุ	29) 	-	 	-	 	-	 	(345,600,000) 	-	 	(345,600,000)

กำาไรขาดทุนสำาหรับปี 	-	 	-	 	-	 	838,163,074	 	-	 	838,163,074	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี	 	-	 	-	 	-	 	-	 	246,101,390	 	246,101,390	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 	-	 	-	 	-	 	838,163,074	 	246,101,390	 	1,084,264,464	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 	200,000,000	 	427,500,000	 	20,000,000	 	4,410,358,191	 	60,334,715	 	5,118,192,906	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกร�คม 2560 	200,000,000	 	427,500,000	 	20,000,000	 	4,410,358,191	 	60,334,715	 	5,118,192,906	

เงินปันผลจ่าย	(หมายเหตุ	29) 	-	 	-	 	-	 	(359,600,000) 	-	 	(359,600,000)

กำาไรขาดทุนสำาหรับปี 	-	 	-	 	-	 	901,701,797	 	-	 	901,701,797	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี 	-	 	-	 	-	 	-	 	252,277,126	 	252,277,126	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 	-	 	-	 	-	 	901,701,797	 	252,277,126	 	1,153,978,923	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560 	200,000,000	 	427,500,000	 	20,000,000	 	4,952,459,988	 	312,611,841	 	5,912,571,829	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

งบกระแสเงินสด

	(หน่วย:	บาท)	

2560 2559

กระแสเงินสดได้ม� (ใช้ไป) จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง 	8,766,286,588	 	9,177,804,375	

เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 	(47,477,919) 	(66,119,383)

ดอกเบี้ยรับ 	202,528,191	 	238,042,108	

เงินปันผลรับ 	144,955,538	 	181,054,091	

รายได้อื่น 	66,091,350	 	78,677,594	

ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง 	(5,502,093,489) 	(6,016,716,720)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง 	(435,189,981) 	(428,507,139)

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง 	(1,371,382,746) 	(1,400,074,159)

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 	(377,545,463) 	(372,556,722)

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 	(1,070,161,792) 	(1,127,023,622)

ภาษีเงินได้ 	(181,264,208) 	(189,587,845)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 	(199,607,082) 	(741,891,530)

เงินให้กู้ยืม 	1,848,788	 	335,784	

เงินฝากสถาบันการเงิน 	295,000,000	 	1,080,700,000	

เงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 	291,987,775	 	414,136,832	

กระแสเงินสดได้ม� (ใช้ไป) จ�กกิจกรรมลงทุน

เงินจ่ายซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 	(30,486,202) 	(18,521,049)

เงินรับขายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 	535,297	 	7,455,471	

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 	(29,950,905) 	(11,065,578)

กระแสเงินสดได้ม� (ใช้ไป) จ�กกิจกรรมจัดห�เงิน

เงินปันผลจ่าย 	(359,600,000) 	(345,600,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงิน 	(359,600,000) 	(345,600,000)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 	(97,563,130) 	57,471,254	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี 	401,881,721	 	344,410,467	

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันสิ้นปี 	304,318,591	 	401,881,721	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	

1. ข้อมูลทั่วไป

	 บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย	ธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

		 คือ	 การรับประกันวินาศภัย	 และมีสาขาทั้งหมด	 164	 สาขา	 ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่	 313	 ถนนศรีนครินทร์	 แขวง 

	 หัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน

	 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547	และจัดทำาขึ้นตามวิธีการ 

	 บญัชีเก่ียวกับการประกันภยัในประเทศไทยและหลกัเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้องซ่ึงกำาหนดโดยสำานกังานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ 

	 ธุรกิจประกันภัย	(“คปภ.”)	และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที่กำาหนดในประกาศ	คปภ.	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	เงื่อนไขและระยะเวลา 

	 ในการจัดทำาและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย	พ.ศ.	2559	ลงวันที่	4	มีนาคม	2559	

	 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย	 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับ 

	 ภาษาไทยนี้

	 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินใหม่

3.1 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

	 ในระหว่างปี	 บริษัทฯได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง	 (ปรับปรุง 

		 2559)	รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่	ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	 1	มกราคม 

		 2560	 มาถือปฏิบัติ	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ 

	 รายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ	โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศพัท์	การตคีวามและการให้แนวปฏบิตัทิางการบญัชีกับ 

	 ผู้ ใช้มาตรฐาน	การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถือปฏบิตันิี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคญัต่องบการเงนิของบริษัทฯ	

3.2 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอน�คต

	 ในระหว่างปีปัจจบุนั	สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั 

	 ปรับปรุง	(ปรับปรุง	2560)	จำานวนหลายฉบับ	ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม 

		 2561	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน 

	 ทางการเงินระหว่างประเทศ	 โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ 

							งบการเงิน

	 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินเมื่อนำา	

	 มาถือปฏิบัติ

4. นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ

4.1 ก�รจัดประเภทสัญญ�ประกันภัย

	 บริษัทฯจัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อโดยการพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัย	 โดยสัญญาประกันภัย 

	 คือสัญญาซ่ึงผู้รับประกันภัย	 รับความเส่ียงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำาคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง	 (ผู้เอาประกันภัย)	 โดยตกลงจะ 

	 ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกันภยัหากเหตกุารณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนทีร่ะบไุว้	(เหตกุารณ์ทีเ่อาประกันภยั)	เกิดผลกระทบใน 

	 ทางลบต่อผู้เอาประกันภัย	 	 ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำาคัญหรือไม่นั้นจะพิจารณาจากจำานวนผล 

	 ประโยชน์ทีจ่ะต้องจ่ายกรณทีีม่สีถานการณ์ทีรั่บประกันภยัเกิดข้ึนกับภาระผกูพันทีจ่ะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มสีถานการณ์ทีรั่บประกันภยั 

	 เกิดข้ึน	ซ่ึงหากไม่เข้าเง่ือนไขดงักล่าวข้างต้น	บริษัทฯจะจดัประเภทสัญญาประกันภยัดงักล่าวเป็นสัญญาการลงทนุ	ซ่ึงสัญญาการลงทนุคอื 

	 สัญญาที่มีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกันภัยและทำาให้ผู้รับประกันภัยมีความเส่ียงทางการเงินแต่ไม่ได้ทำาให้ผู้รับประกันภัยมี 

	 ความเส่ียงด้านการรับประกันภัยที่สำาคัญ	 ความเส่ียงทางการเงิน	 ได้แก่	 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย	 อัตราแลก 

	 เปลี่ยนหรือราคา

	 บริษัทฯจัดประเภทของสัญญาโดยประเมินความสำาคัญของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเป็นรายสัญญา	ณ	 วันเร่ิมต้นสัญญา	 หาก 

	 สัญญาใดจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแล้ว	จะยังคงเป็นสัญญาประกันภัยตลอดไปจนกว่าสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดถูกทำาให้สิ้นสุด 

	 หรือส้ินผลบังคับ	 หากสัญญาใดเคยจัดประเภทเป็นสัญญาการลงทุน	 ณ	 วันเร่ิมต้นสัญญาอาจจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยใน 

	 เวลาต่อมาได้	หากพบว่าความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ
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4.2 ก�รรับรู้ร�ยได้

	 (ก)	 เบี้ยประกันภัยรับ	

	 	 เบี้ยประกันภัยรับประกอบด้วย	เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัยและเบี้ยประกันภัยต่อรับ	หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ที่ 

	 	 ยกเลิกและการส่งคืนเบี้ยประกันภัย	และปรับปรุงด้วยสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

	 	 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ ในกรมธรรม์ประกันภัย	ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุ 

	 	 การคุ้มครองเกิน	 1	 ปี	 จะบันทึกเบี้ยประกันภัยเป็นรายการรับล่วงหน้าและจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครอง 

	 	 เป็นรายปี	

	 	 เบี้ยประกันภัยต่อรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯได้รับใบคำาขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการเอาประกันภัยต่อจากบริษัท 

	 	 ผู้เอาประกันภัยต่อ	

	 (ข)	 รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ

	 	 รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหนจ็จากการเอาประกันภยัต่อรับรู้เป็นรายได้ในงวดที่ได้ให้บริการ		ในกรณทีีเ่ป็นค่าจ้างและค่านายหน้าสำาหรับ 

	 	 การเอาประกันภัยต่อที่มีอายุการคุ้มครองเกิน	 1	 ปี	 จะบันทึกเป็นรายการรับล่วงหน้า	 และจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ 

	 	 ความคุ้มครองเป็นรายปี

	 (ค)	 รายได้จากการลงทุน

  ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน

	 	 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง	เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ	มีสิทธิใน	 

	 	 การรับเงินปันผล

  ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม

	 	 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่ค้างชำาระ

	 (ง)	 ผลกำาไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุน

	 	 ผลกำาไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย	ณ	วันที่ที่เกิดรายการ

4.3 ก�รรับรู้ค่�ใช้จ่�ย

	 (ก)	 เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ

	 	 เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้ว	

	 	 ในกรณีที่เป็นการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุการคุ้มครองเกิน	1	ปี	จะบันทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหน้า	โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตาม 

	 	 อายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี

	 (ข)	 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน

	 	 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย	ค่าสนิไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสนิไหม 

	 	 ทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อสำาหรับทั้งความเสียหายที่ได้รับรายงานแล้วและที่ยังไม่ได้รับ 

	 	 รายงาน	ซึ่งแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	และรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบันและ 

  งวดก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี	หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื่น	(ถ้ามี)	และหักด้วยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที่	 

	 	 เกี่ยวข้อง

	 	 ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อรับรู้เมื่อได้บันทึกค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนตาม	

	 	 เงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง

	 	 ค่าสนิไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภยัโดยตรงจะรับรู้เมือ่ได้รับแจ้งจากผูเ้อาประกันภยั 

  ตามจำานวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง	และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร	มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุน 

 	 ประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง

	 	 ค่าสนิไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสนิไหมทดแทนจากการรับประกันภยัต่อจะรับรู้เมือ่ได้รับแจ้งจากบริษัทประกันต่อตาม 

	 	 จำานวนที่ได้รับแจ้ง



85รายงานประจำาปี 2560 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)

	 (ค)	 ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ

	 	 ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ

	 	 ในกรณทีีเ่ป็นค่าจ้างและค่าบำาเหนจ็จ่ายสำาหรับการรับประกันภยัทีม่อีายกุารคุม้ครองเกิน	1	ปี	จะบนัทกึรายจ่ายเป็นรายการจ่ายล่วงหน้า 

		 	 โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี

	 (ง)	 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	

	 	 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภยัอืน่	คอื	ค่าใช้จ่ายอืน่ทีเ่กิดจากการรับประกันภยั	ทัง้ค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม	และให้รวมถึงเงินสมทบ 

	 	 ต่าง	ๆ	โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

	 (จ)	 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน	

	 	 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนนิงาน	คอืค่าใช้จ่ายในการดำาเนนิงานที่ไม่เก่ียวกับการรับประกันภยัและการจดัการค่าสินไหมทดแทน	โดยรับรู้เป็นค่า 

	 	 ใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

4.4 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หมายถึง	เงินสดและเงินฝากธนาคาร	และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืน 

	 ภายในระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้	

4.5 เบี้ยประกันภัยค้�งรับและค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 เบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรงแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	 โดยบริษัทฯ	 บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับผล 

	 ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้	ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน	และตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกัน 

	 ภัยค้างรับ	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม	(ลด)	บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

4.6 สินทรัพย์จ�กก�รประกันภัยต่อ

	 สนิทรัพย์จากการประกันภยัต่อแสดงด้วยสำารองประกันภยัส่วนทีเ่รียกคนืจากการประกันภยัต่อซ่ึงประมาณข้ึนโดยอ้างองิสัญญาประกันภยั 

	 ต่อที่เก่ียวข้องของสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ที่เกิดข้ึนจากการประกันภัยต่อและสำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม 

	 ทดแทนค้างจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการคำานวณสำารองประกันภัย

	 บริษัทฯบนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญสำาหรับสนิทรัพย์จากการประกันภยัต่อเมือ่มข้ีอบ่งช้ีของการด้อยค่าเกิดข้ึน	โดยพิจารณาจากผลขาดทนุ 

	 โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้	ประสบการณ์การเก็บเงิน	อายุของหนี้คงค้างและตามสถานะปัจจุบันของบริษัทประกันภัย 

	 ต่อ	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม	(ลด)	บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

4.7 ลูกหนี้จ�กสัญญ�ประกันภัยต่อและเจ้�หนี้บริษัทประกันภัยต่อ

	 (ก)	 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อแสดงด้วยจำานวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ	และเงินมัดจำาที่วางไว้จากการรับประกันภัยต่อ

	 	 เงนิค้างรับจากบริษัทประกันภยัต่อประกอบด้วยเบีย้ประกันภยัต่อ	ค่าจ้างและค่าบำาเหนจ็ค้างรับ	ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ	และรายการ 

	 	 ค้างรับอื่น	 ๆ	 จากบริษัทประกันภัยต่อ	 หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 โดยบริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุนโดย 

	 	 ประมาณทีอ่าจเกิดข้ึนจากการเก็บเงนิไม่ได้	ซ่ึงพจิารณาจากประสบการณ์การเก็บเงนิ	และตามสถานะปัจจบุนัของบริษัทรับประกันภยั 

	 	 ต่อ	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

	 (ข)	 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจำานวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ	และเงินมัดจำาที่บริษัทถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ

	 	 เงินค้างจ่ายจากบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วย	เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย	และรายการค้างจ่ายอื่นๆ	ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ	ยกเว้น 

	 	 ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

	 บริษัทฯ	แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน	 (ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อหรือเจ้าหนี้ประกันภัยต่อ)	 เมื่อเข้า 

	 เงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้	

	 (1)	 บริษัทฯมีสิทธิตามกฎหมายในการนำาจำานวนที่รับรู้ไว้ ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน	และ

	 (2)	 บริษัทฯตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชำาระจำานวนที่รับรู้ไว้ ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ	หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ใน	

	 	 เวลาเดียวกับที่จ่ายชำาระหนี้สิน

4.8 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม	การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในงบกำาไรขาดทุน	
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	 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขายแสดงตามมลูค่ายตุธิรรม	การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรัพย์บนัทกึในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

	 อื่น	และจะบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเมื่อได้จำาหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป	

	 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำาหนดชำาระในหนึ่งปี	 รวมทั้งที่จะถือจนครบกำาหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย	 บริษัทฯตัด 

	 บัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตำ่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	 ซ่ึงจำานวนที่ตัดจำาหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับ 

	 ดอกเบี้ยรับ

	 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป	ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)

	 มลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำานวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด	ณ	ส้ินวันทำาการสุดท้ายของปี	ส่วนมลูค่ายตุธิรรม 

	 ของตราสารหนี้คำานวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำานวณจาก	

	 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

	 บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน

	 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง	บริษัทฯจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดย	

	 ใช้มูลค่ายุติธรรม	ณ	วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม	ณ	วันที่โอนจะบันทึกในงบ 

	 กำาไรขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

	 เมื่อมีการจำาหน่ายเงินลงทุน	ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ ในงบกำาไรขาดทุน

4.9 เงินให้กู้ยืมและค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 เงินให้กู้ยืมแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	 บริษัทฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมสำาหรับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเรียกเก็บจาก 

	 ลูกหนี้ไม่ได้	 โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนี้จากประสบการณ์โดยการพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ 

		 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม(ลด)	บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

4.10 ทรัพย์สินรอก�รข�ย

	 ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า	 (ถ้ามี)	 ทรัพย์สินรอการขายดังกล่าวหมายถึง	 (1)	 ทรัพย์สินที่ตกเป็นของ 

	 บริษัทฯ	เนื่องจากการรับชำาระหนี้	(2)	ที่ดินเพื่อใช้ ในการดำาเนินธุรกิจซึ่งปัจจุบันมิได้ ใช้เพื่อการดังกล่าวแล้ว

4.11 ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ และค่�เสื่อมร�ค� 

	 ทีด่นิแสดงมลูค่าตามราคาทนุ	อาคารและอปุกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การด้อยค่าของสินทรัพย์	(ถ้าม)ี 

	 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

	 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

	 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

	 บริษัทฯ	ตดัรายการทีด่นิ	อาคาร	และอปุกรณ์	ออกจากบญัชี	เมือ่จำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

	 จากการใช้หรือการจำาหน่ายสินทรัพย์	 รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์	 จะรับรู้ ในงบกำาไรขาดทุนเมื่อบริษัทฯ	 ตัด 

	 รายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี	

4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่�ตัดจำ�หน่�ย

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	(ถ้ามี)	ของสินทรัพย์นั้น	

	 บริษัทฯตดัจำาหน่ายสนิทรัพย์ไม่มตีวัตนทีม่อีายกุารให้ประโยชน์จำากัดอย่างมรีะบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสนิทรัพย์นัน้ 

		 และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า	บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำาหน่าย 

	 และวิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย	ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุน

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัด	คือ	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	มีอายุการให้ประโยชน์	10	ปี	

อาคาร -	20	ปี

ส่วนปรับปรุงอาคารสำานักงานเช่า -	5	ปี

เครื่องตกแต่ง	ติดตั้งและเครื่องใช้สำานักงาน -	3	ปี	และ	5	ปี

ยานพาหนะ -	5	ปี
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4.13 หนี้สินจ�กสัญญ�ประกันภัย

	 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	ประกอบด้วย	สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายและสำารองเบี้ยประกันภัย

	 (ก)	 สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

	 	 ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจำานวนที่จะจ่ายจริง	 ส่วนสำารองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งคำาเรียกร้องค่า 

	 	 เสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจำานวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง	และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร	มูลค่าประมาณการสินไหม	

	 	 ทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง	

	 	 ประมาณการสำารองสินไหมทดแทนคำานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย	 โดยคำานวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของค่า 

	 	 สินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคตสำาหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรือ	ณ	วันที่ในรอบระยะเวลา 

	 	 รายงาน	ทัง้จากรายการความสูญเสยีทีบ่ริษัทฯ	ได้รับรายงานแล้วและยงัไม่ได้รับรายงาน	และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหม 

	 	 ทดแทน	โดยหักมูลค่าซากและการรับคืนอื่น	ๆ	ผลต่างของประมาณการสำารองสินไหมทดแทนที่คำานวณได้สูงกว่าค่าสินไหมทดแทน 

	 	 ที่ได้รับรู้ไปแล้วในบัญชี	 จะรับรู้เป็นความเสียหายที่เกิดข้ึนแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯ	 ทราบ	 (Incurred	 but	 not 

	 	 reported	claim:	IBNR)	

	 (ข)	 สำารองเบี้ยประกันภัย

	 	 สำารองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วย	สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	และสำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

	 	 (1)	 สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

	 	 	 	 สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้คำานวณจากเบี้ยประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการดังนี้

	 	 	 	 สำารองเบีย้ประกันภยัทีย่งัไม่ถือเป็นรายได้จากเอาประกันภยัต่อคำานวณจากเบีย้ประกันภยัจ่ายจากการเอาประกันภยัต่อด้วยวิธี 

	 	 	 	 การเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตรงที่ได้ โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตลอดอายุของ	

	 	 	 	 สัญญากรมธรรม์

	 	 (2)	 สำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

	 	 	 	 สำารองความเส่ียงภยัทีย่งัไม่ส้ินสุด	เป็นจำานวนเงนิทีบ่ริษัทฯจดัสรรไว้เพ่ือชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนทีอ่าจเกิดข้ึนในอนาคตสำาหรับ 

	 	 	 	 การประกนัภัยที่ยงัมผีลบังคับอยู	่ซึง่คำานวณโดยวธิกีารทางคณิตศาสตร์ประกนัภัย	บรษิทัฯ	ใช้การประมาณการที่ดีทีส่ดุของคา่ 

	 	 	 	 สินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่	โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต

	 	 	 	 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน	 บริษัทฯจะเปรียบเทียบมูลค่าของสำารองความเส่ียงภัยที่ยังไม่ส้ินสุดกับสำารองเบี้ยประกันภัย 

	 	 	 	 ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	หากมูลค่าของสำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้			

	 	 	 	 บริษัทฯ	จะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดในงบการเงิน

4.14 ผลประโยชน์พนักง�น

 ผลประโยชน์ระยะสั้น

	 บริษัทฯรับรู้เงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�น 

	 โครงการสมทบเงิน

	 บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 ซ่ึงประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็น 

	 รายเดือน	 สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ	 เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

	 บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ก�รประกันภัยขนส่งเฉพ�ะเที่ยว 

การประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลาคุ้มครอง

ไม่เกิน	6	เดือน

-			ร้อยละร้อยของเบี้ยประกันภัยรับ	ตั้งแต่วันที่

				กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครองตลอดระยะ

    เวลาที่บริษัทฯยังคงให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย

ก�รประกันภัยอิสรภ�พ -			ร้อยละเจ็ดสิบของเบี้ยประกันภัยรับ	ตั้งแต่วันที่

				กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครอง

ก�รประกันภัยอื่น -			วิธีเฉลี่ยรายเดือน	(วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)



รายงานประจำาปี 2560 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)88

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

	 บริษัทฯมภีาระสำาหรับเงินชดเชยทีต้่องจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอืน่ๆ 

  ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน	นอกจากนั้น	บริษัทฯจัดให้มีโครงการผล	

	 ประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	ได้แก่	โครงการเงินรางวัลการปฎิบัติงานครบกำาหนดระยะเวลา

 บริษัทฯคำานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนกังาน	โดย 

 ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระได้ทำาการประเมินภาระ 

	 ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานจะรับรู้ทันทีในงบ	

	 กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	และสำาหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในงบกำาไรขาดทุน

4.15 ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์

	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	บริษัทฯจะทำาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ	

 หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า	บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตำ่า 

 กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น	ทั้งนี้	มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่า 

 จากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

	 บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำาไรขาดทุน	

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์	มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ ในงวดก่อนได้หมด 

	 ไปหรือลดลง	บริษัทฯจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น	และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ ในงวด	

	 ก่อนก็ต่อเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงประมาณการที่ใช้กำาหนดมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รับคนืภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยค่าคร้ังล่าสุด 

		 โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มข้ึนจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหาก 

	 กิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ	บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ	 	

	 สินทรัพย์	 โดยรับรู้ไปยังงบกำาไรขาดทุนทันที	

4.16 ภ�ษีเงินได ้

	 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภ�ษีเงินได้ปัจจุบัน

	 บริษัทฯบนัทกึภาษีเงนิได้ปัจจบุนัตามจำานวนทีค่าดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ	โดยคำานวณจากกำาไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ 

	 ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

	 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลา 

	 รายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น	โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	

	 บริษัทฯรับรู้หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างช่ัวคราวทีต้่องเสียภาษีทกุรายการ	แต่รับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี 

	 สำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี	 ในจำานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ 

	 ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี

		 บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำาการปรับลดมูลค่าตาม 

	 บญัชีดงักล่าว	หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มกีำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทัง้หมด 

	 หรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

	 บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดข้ึนเก่ียวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยัง 

	 ส่วนของเจ้าของ	

4.17 สัญญ�เช่�ระยะย�ว

	 สัญญาเช่าท่ีดิน	 อาคาร	 และอุปกรณ์ที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้ โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญา 

	 เช่าดำาเนินงาน	จำานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
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4.18 เงินตร�ต่�งประเทศ

	 บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท	ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ

	 รายการทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น	ณ	วันทีเ่กิดรายการ	สินทรัพย์และหนีสิ้นทีเ่ป็นตวัเงนิซ่ึงอยู่ 

 ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 	 	

	 กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุน

4.19 ร�ยก�รธุรกิจกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

	 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ	 หมายถึง	 บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ	 หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย 

	 ทางตรงหรือทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

	 นอกจากนี้	 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็น 

	 สาระสำาคญัต่อบริษัทฯ	ผูบ้ริหารสำาคญั	กรรมการหรือพนกังานของบริษัทฯทีม่อีำานาจในการวางแผนและควบคมุการดำาเนนิงานของบริษัทฯ

4.20 ประม�ณก�รหนี้สิน

	 บริษัทฯจะบนัทกึประมาณการหนีสิ้นไว้ในบญัชีเมือ่ภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกิดข้ึนแล้ว	และมคีวามเป็นไปได้ค่อน 

	 ข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น	และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้น	

	 ได้อย่างน่าเชื่อถือ	

4.21 ตร�ส�รอนุพันธ์ - สัญญ�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

	 บริษัทฯรับรู้กำาไรขาดทุนจากการแปลงค่ามูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในงบกำาไรขาดทุน	 โดยมูลค่ายุติธรรม 

	 ของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอ้างอิงจากราคาซื้อขายในตลาด

4.22 ก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม

	 มลูค่ายตุธิรรม	หมายถึง	ราคาทีค่าดว่าจะได้รับจากการขายสนิทรัพย์หรือเป็นราคาทีจ่ะต้องจ่ายเพ่ือโอนหนีสิ้นให้ผูอ้ืน่โดยรายการดงักล่าว 

	 เป็นรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย	 (ผู้ร่วมในตลาด)	 ณ	 วันที่วัดมูลค่า	 บริษัทฯใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่ม ี

	 สภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน	 ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ม ี

	 ลกัษณะเดยีวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได้	บริษัทฯจะประมาณมลูค่ายตุธิรรมโดยใช้เทคนคิการประเมนิ 

	 มูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์	และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรม	

	 นั้นให้มากที่สุด	

	 ลำาดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตาม 

	 ประเภทของข้อมูลที่นำามาใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม	ดังนี้

	 ระดับ	1		 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

	 ระดับ	2	 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

	 ระดับ	3	 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น	

	 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน	 บริษัทฯจะประเมินความจำาเป็นในการโอนรายการระหว่างลำาดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมสำาหรับสินทรัพย์ 

	 และหนี้สินที่ถืออยู่	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำา

5. ก�รใช้ดุลยพินิจและประม�ณก�รท�งบัญชีที่สำ�คัญ

	 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม ่

	 แน่นอนเสมอ	 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงใน 

	 หมายเหตุประกอบงบการเงิน	ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้	การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญ 

	 มีดังนี้

5.1 ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

	 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้	 ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดข้ึนจากการ 

	 เก็บเงินไม่ได้	โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตและอายุของหนี้ที่คงค้าง
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5.2 ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เมื่อฝ่ายบริหารพิจารณาว่าเงินลงทุนดังกล่าวมีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าเกิดข้ึน 

	 การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าหรือไม่นั้นจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

5.3 มูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงิน

	 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ ในตลาดซ้ือขายคล่อง	 

	 ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว		โดยใช้เทคนิคและแบบจำาลองการประเมิน	

	 มูลค่า	 ซ่ึงตัวแปรที่ใช้ ในแบบจำาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด	 โดยคำานึงถึงความเสี่ยงด้านเครดิต	 สภาพคล่อง 

		 ข้อมูลความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว	การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับ	

	 ตัวแปรที่ใช้ ในการคำานวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

5.4 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ และค่�เสื่อมร�ค�

	 ในการคำานวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์	ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลอืเมือ่เลกิ 

	 ใช้งานของอาคารและอุปกรณ์	และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

	 นอกจากนี้	 ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า 

	 หากคาดว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รับคนืตำา่กว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์นัน้	ในการนีฝ่้ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดลุยพินจิทีเ่ก่ียวข้องกับการ 

	 คาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

5.5 สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

	 บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมี	

	 กำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น		ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควร	

	 รับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำานวนเท่าใด	โดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ	

	 ช่วงเวลา

5.6 สำ�รองค่�สินไหมทดแทนและค่�สินไหมทดแทนค้�งจ่�ย

	 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน	 บริษัทฯต้องประมาณการสำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายโดยแยกพิจารณา 

	 สองส่วน	คอื	ส่วนของค่าสินไหมทดแทนทีเ่กิดข้ึนและบริษัทฯได้รับรายงานความเสียหายแล้ว	และส่วนของความเสียหายทีเ่กิดข้ึนแล้วแต่ 

	 บริษัทฯยังไม่ได้รับรายงาน	(Incurred	but	not	reported	-	IBNR)	ซึ่งต้องใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นมาตรฐานสากลใน 

	 การประมาณการ	โดยข้อสมมตหิลกัที่ใช้ในวิธกีารทางคณติศาสตร์ประกันภยัดงักล่าวประกอบด้วยข้อมลูในอดตี	ซ่ึงได้แก่	การเปลีย่นแปลง 

	 ประมาณการค่าสินไหมทดแทน	การจ่ายชำาระค่าสินไหมทดแทน	ค่าสินไหมทดแทนเฉลีย่	จำานวนคร้ังของค่าสนิไหม	เป็นต้น	ในการคำานวณ 

	 ตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยน้ี	 จะทำาการวิเคราะห์ตามประเภทของการรับประกันภัย	 และต้องใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

		 (Actuary)	ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ	ประสบการณ์	และมีความเข้าใจในธุรกิจประกันภัยและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	

	 เป็นผูวิ้เคราะห์	อย่างไรก็ตาม	ประมาณการดงักล่าวเป็นการคาดการณ์เหตกุารณ์ในอนาคต	ผลทีเ่กิดข้ึนจริงจงึอาจแตกต่างกับที่ได้ประมาณ 

	 การไว้

5.7 สำ�รองคว�มเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุด

	 สำารองประกันภัยสำาหรับความเส่ียงภัยที่ไม่ส้ินสุดคำานวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย	 โดยใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่า 

	 สินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่	ซึ่งการประมาณเงินสำารองดังกล่าวจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่าย	

	 บริหาร	ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด	ณ	ขณะนั้น

5.8 ก�รรับรู้และก�รตัดร�ยก�รสินทรัพย์และหนี้สิน 

	 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน	 ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอน 

	 ความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่		โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ ในสภาวะ	

	 ปัจจุบัน

5.9 ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�นต�มโครงก�รผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะย�วอื่น

	 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ประมาณข้ึนตามหลกัคณติศาสตร์ 

	 ประกันภัย	 ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น	 เช่น	 อัตราคิดลด	อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	อัตรามรณะและ 

	 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน	เป็นต้น
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5.10 คดีฟ้องร้อง

	 บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย	ซึ่งฝ่ายบริหารได้ ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้อง	

	 แล้วทำาให้เชื่อมั่นได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจำานวนที่ได้บันทึกไว้แล้ว	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

6. เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ	0.10	ถึง	0.90	ต่อปี	(2559:	ร้อยละ 

		 0.10	ถึง	0.90	ต่อปี)

7. เบี้ยประกันภัยค้�งรับ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับ	จำาแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างชำาระนับตั้งแต่วันครบกำาหนด 

	 ชำาระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย	แสดงได้ดังนี้

	 สำาหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า	บริษัทฯได้กำาหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บ	

	 เบี้ยประกันภัย	โดยหนี้ที่เกินกว่ากำาหนดรับชำาระ	บริษัทฯได้ดำาเนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป

 

(หน่วย:	บาท)

2560 2559

เงินสด 38,993,147 28,893,103

เงินฝากธนาคารประเภทไม่มีกำาหนดระยะเวลาจ่ายคืน 205,965,734 300,397,155

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำาหนดระยะเวลา 30,000,000 30,000,000

เงินฝากบริษัทหลักทรัพย์ 29,359,710 42,591,463

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 304,318,591 401,881,721

(หน่วย:	บาท)

2560 2559

ยังไม่ถึงกำาหนดรับชำาระ 652,032,392 626,862,538

ค้างรับไม่เกิน	30	วัน 182,748,687 110,217,534

ค้างรับ	30	-	60	วัน 51,396,603 44,766,075

ค้างรับ	60	-	90	วัน 15,075,898 22,069,675

ค้างรับเกินกว่า	90	วัน 78,874,712 30,090,761

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ 980,128,292 834,006,583

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,889,362) (6,693,793)

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 976,238,930 827,312,790
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8. สินทรัพย์จ�กก�รประกันภัยต่อ

9. ลูกหนี้จ�กสัญญ�ประกันภัยต่อ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ยอดคงเหลือของเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อจำาแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างชำาระแสดงได้ 

	 ดังนี้

 

(หน่วย:	บาท)

2560 2559

สำารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ

			สำารองสินไหมทดแทน 37,428,672 37,317,248

			สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 158,037,086 121,441,821

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 195,465,758 158,759,069

(หน่วย:	บาท)

2560 2559

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 27,555,268 9,840,669

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8,700) (8,700)

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อสุทธิ 27,546,568 9,831,969

(หน่วย:	บาท)

2560 2559

ยังไม่ถึงกำาหนดรับชำาระ 27,497,249 9,826,447

ค้างรับไม่เกินระยะเวลา	12	เดือน	 49,319 5,522

ค้างรับเป็นระยะเวลา	1	-	2	ปี 8,700 8,700

รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 27,555,268 9,840,669
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10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์

10.1 จำ�แนกต�มประเภทของเงินลงทุน

 (หน่วย:	บาท)

2560 2559

ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจำาหน่าย

มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจำาหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเพื่อค้�

หน่วยลงทุน - - 10,495,370 13,408,200

บวก:	กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - - 2,912,830 -

รวมเงินลงทุนเพื่อค้� - - 13,408,200 13,408,200

เงินลงทุนเผื่อข�ย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 165,938,737 250,288,875 156,087,393 157,150,600

ตราสารทุน 1,762,110,731 1,752,861,897 1,953,280,532 1,861,483,936

ตราสารทุนต่างประเทศ 621,010,716 741,714,210 217,887,267 210,689,165

หน่วยลงทุน 2,082,229,553 2,230,415,557 1,934,225,827 2,109,846,998

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 48,704,022 50,859,337 - -

ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1,311,652 1,480,320 - -

รวม 4,681,305,411 5,027,620,196 4,261,481,019 4,339,170,699

หัก:	ค่าเผื่อการด้อยค่า (9,047,746) (9,047,746) - -

บวก:	กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 346,314,785 - 77,689,680 -

รวมเงินลงทุนเผื่อข�ย 5,018,572,450 5,018,572,450 4,339,170,699 4,339,170,699

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,544,219,616 2,795,689,218

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,738,282,812 1,543,551,814

เงินฝากสถาบันการเงิน 2,442,091,663 2,737,091,663

รวม 6,724,594,091 7,076,332,695

หัก:	ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,103,000) (1,103,000)

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด 6,723,491,091 7,075,229,695

เงินลงทุนทั่วไป

ตราสารทุน 7,142,974 7,142,974

หัก:	ค่าเผื่อการด้อยค่า (3,704) (3,704)

รวมเงินลงทุนทั่วไป 7,139,270 7,139,270

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 11,749,202,811 11,434,947,864
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10.2 จำ�แนกต�มระยะเวล�คงเหลือของตร�ส�รหนี้

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	เงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากสถาบันการเงินจำาแนกตามระยะเวลาคงเหลือได้ดังนี้

10.3 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้�ของ - ส่วนเกิน (ตำ่�กว่�) ทุนจ�กก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�เงินลงทุน

(หน่วย:	บาท)

2560

ครบกำาหนด

ภายใน	1	ปี 1	-	5	ปี เกิน	5	ปี รวม

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 208,890,232 2,218,627,302 116,702,082 2,544,219,616

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 236,103,000 1,422,179,812 80,000,000 1,738,282,812

เงินฝากสถาบันการเงิน 2,442,091,663 - - 2,442,091,663

รวม 2,887,084,895 3,640,807,114 196,702,082 6,724,594,091

หัก:	ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,103,000) - - (1,103,000)

เงินลงทุนในตร�ส�รหนี้ที่จะถือ

2,885,981,895 3,640,807,114 196,702,082 6,723,491,091   จนครบกำ�หนดสุทธิ

(หน่วย:	บาท)

2559

ครบกำาหนด

ภายใน	1	ปี 1	-	5	ปี เกิน	5	ปี รวม

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 452,974,099 2,225,819,952 116,895,167 2,795,689,218

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 111,275,744 1,352,276,070 80,000,000 1,543,551,814

เงินฝากสถาบันการเงิน 2,437,091,663 300,000,000 - 2,737,091,663

รวม 3,001,341,506 3,878,096,022 196,895,167 7,076,332,695

หัก:	ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,103,000) - - (1,103,000)

เงินลงทุนในตร�ส�รหนี้ที่จะถือ

3,000,238,506 3,878,096,022 196,895,167 7,075,229,695   จนครบกำ�หนดสุทธิ

(หน่วย:	บาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2560 2559

ยอดคงเหลือต้นปี 60,334,715 (185,766,675)

เปลี่ยนแปลงระหว่างปี

		กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

		กำาไรที่รับรู้ ในงบกำาไรขาดทุน

500,540,545 414,926,194

(185,194,138) (107,299,456)

315,346,407 307,626,738

		ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง (63,069,281) (61,525,348)

		กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี	-	สุทธิ	 252,277,126 246,101,390

ยอดคงเหลือปลายปี 312,611,841 60,334,715
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10.4 เงินลงทุนที่ติดภ�ระผูกพัน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	บริษัทฯได้นำาเงินฝากประจำาธนาคารไปวางเป็นหลักประกัน	ดังนี้

  

 นอกจากนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯได้วางพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมจำานวน	12	ล้านบาท	(2559:	26	ล้านบาท)	ไว้	

	 เป็นหลกัทรัพย์ในการยืน่ประกันตวักรณทีีผู่เ้อาประกันทีเ่ป็นผูขั้บข่ีรถยนต์ตกเป็นผูต้้องหา	และบริษัทฯได้วางหลกัทรัพย์ไว้กับนายทะเบยีน 

 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุ	

	 ประกอบงบการเงินข้อ	30

10.5 ร�ยได้จ�กก�รลงทนุ

	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	บริษัทฯมีรายได้จากการลงทุนดังนี้

11. เงินให้กู้ยืม

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิการ		แยกตามอายุหนี้เงินต้นและ 

	 ดอกเบี้ยค้างรับดังนี้

 

(หน่วย:	บาท)

2560 2559

เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน

			เงินเบิกเกินบัญชี 20,000,000 20,000,000

			การใช้ไฟฟ้าและวิทยุสื่อสาร 2,000,000 2,000,000

			การปล่อยตัวผู้ต้องหาตามสัญญารับประกันภัยรถยนต์ 250,000 250,000

			หนังสือค้ำาประกันซึ่งออกโดยธนาคาร 4,841,663 4,841,663

27,091,663 27,091,663

(หน่วย:	บาท)

2560 2559

ดอกเบี้ยรับจากตราสารหนี้ 183,263,444 215,019,178

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน 156,470,453 176,770,089

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 339,733,897 391,789,267

(หน่วย:	บาท)

ระยะเวลาค้างชำาระ

2560

ทรัพย์สินจำานอง																				

เป็นประกัน อื่น	ๆ รวม

เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ รวม

ยงัไมถึ่งกำาหนดชำาระ 4,996,115 1,862 226,996 175 5,223,111 2,037 5,225,148

(หน่วย:	บาท)

ระยะเวลาค้างชำาระ

2559

ทรัพย์สินจำานองเป็นประกัน อื่น	ๆ รวม

เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ รวม

ยงัไมถึ่งกำาหนดชำาระ 6,777,603 2,451 294,296 207 7,071,899 2,658 7,074,557
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	 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ	ได้มีการกำาหนดวงเงินกู้ยืมดังนี้	

	 (1)		กรณีบุคคลคำ้าประกัน	วงเงินไม่เกิน	20,000	บาท	คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	6.9	-	7.0	ต่อปี

	 (2)		กรณีมีทรัพย์สินจำานองเป็นประกัน	บริษัทฯกำาหนดวงเงินเป็น	3	ระดับได้แก่	(1)	ระดับพนักงาน	วงเงินกู้ไม่เกิน	500,000	บาท	(2)		

	 	 ระดับหัวหน้าหน่วยและหัวหน้าแผนก	 วงเงินกู้ไม่เกิน	 1	 ล้านบาท	 และ	 (3)	 ระดับตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข้ึนไป	 วงเงินกู้ไม่เกิน 

	 	 3	ล้านบาท	ซึ่งวงเงินกู้ต้องไม่เกินร้อยละ	80		ของราคาประเมินทรัพย์สิน	คิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมโดยอิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

	 	 ประจำา	1	ปี	ของธนาคารไทยพาณิชย์บวกร้อยละ	2	ต่อปี	และจะปรับอัตราดอกเบี้ยทุกไตรมาส	

12. ทรัพย์สินรอก�รข�ย

	 มูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินรอการขาย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	แสดงได้ดังนี้

 

(หน่วย:	บาท)

ที่ดินที่ไม่ได้ ใช้งาน

ร�ค�ทุน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 9,314,848

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 9,314,848

ค่�เผื่อก�รด้อยค่�

ณ	วันที่	1	มกราคม	2559 2,114,848

เพิ่มขึ้นระหว่างปี -

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 2,114,848

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2,400,000

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 4,514,848

มูลค่�สุทธิต�มบัญชี

ณ	วันที่	31	มกราคม	2559 7,200,000

ณ	วันที่	31	มกราคม	2560 4,800,000
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13. ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯมีอาคาร	ยานพาหนะและเครื่องใช้สำานักงานจำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู ่

		 มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ	518	ล้านบาท	(2559:	515 

		 ล้านบาท)

(หน่วย:	บาท)

ที่ดิน

อาคารและ															

ส่วนปรับปรุง																	

อาคารเช่า

เครื่องตกแต่งและ

เครื่องใช้สำานักงาน ยานพาหนะ งานระหว่างก่อสร้าง รวม

ร�ค�ทุน

ณ	วันที่	1	มกราคม	2559 338,965,478 392,725,721 322,967,420 181,492,801 12,663,220 1,248,814,640

ซื้อเพิ่ม - 1,682,243 9,842,606 763,000 6,223,800 18,511,649

จำาหน่าย - - (3,887,247) (25,831,758) - (29,719,005)

โอนเข้า/(โอนออก) - 2,661,920 - - (2,661,920) -

ตัดจำาหน่าย - (3,898,000) (94,160) - - (3,992,160)

ปรับปรุงระหว่างปี - - 9,400 - - 9,400

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 338,965,478 393,171,884 328,838,019 156,424,043 16,225,100 1,233,624,524

ซื้อเพิ่ม - 1,403,282 11,690,820 15,806,000 1,586,100 30,486,202

จำาหน่าย (193,912) - (1,164,682) -387,323 - (1,745,917)

โอนเข้า/(โอนออก) - 1,656,000 - - (1,656,000) -

ตัดจำาหน่าย - (2,872,000) (166,870) - - (3,038,870)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 338,771,566 393,359,166 339,197,287 171,842,720 16,155,200 1,259,325,939

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม

ณ	วันที่	1	มกราคม	2559 - 253,097,212 284,248,370 112,635,044 - 649,980,626

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 15,268,064 18,426,843 20,201,145 - 53,896,052

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย - - (3,886,855) (25,614,309) - (29,501,164)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่ตัดจำาหน่าย - (1,733,890) (69,018) - - (1,802,908)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่ปรับปรุง - - 6,021 (1,934) - 4,087

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 - 266,631,386 298,725,361 107,219,946 - 672,576,693

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 14,234,941 16,173,481 18,451,895 - 48,860,317

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย - - (1,072,588) (387,322) - (1,459,910)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่ตัดจำาหน่าย - (1,756,048) - - - (1,756,048)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่ปรับปรุง - - (96,247) - - (96,247)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 - 279,110,279 313,730,007 125,284,519 - 718,124,805

ค่�เผื่อก�รด้อยค่�

ณ	วันที่	1	มกราคม	2559 2,030,000 - - - - 2,030,000

เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - - - - -

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 2,030,000 - - - - 2,030,000

ลดลงระหว่างปี (880,000) - - - - (880,000)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 1,150,000 - - - - 1,150,000

มูลค่�สุทธิต�มบัญชี 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 336,935,478 126,540,498 30,112,658 49,204,097 16,225,100 559,017,831

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 337,621,566 114,248,887 25,467,280 46,558,201 16,155,200 540,051,134

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี

2559 53,896,052

2560 48,860,317
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14. สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

	 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	แสดงได้ดังนี้

 

(หน่วย:	บาท)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระหว่างการพัฒนา รวม

ร�ค�ทุน

ณ	วันที่	1	มกราคม	2559 37,992,914 2,844,650 40,837,564

ซื้อเพิ่ม 2,499,365 645,500 3,144,865

โอนเข้า	/	(โอนออก) 3,167,150 (3,167,150) -

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 43,659,429 323,000 43,982,429

ซื้อเพิ่ม 7,801,216 2,192,500 9,993,716

โอนเข้า	/	(โอนออก) 1,278,000 (1,278,000) -

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 52,738,645 1,237,500 53,976,145

ค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสม

ณ	วันที่	1	มกราคม	2559 22,493,711 - 22,493,711

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 3,612,473 - 3,612,473

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 26,106,184 - 26,106,184

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 3,476,957 - 3,476,957

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 29,583,141 - 29,583,141

มูลค่�สุทธิต�มบัญชี

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 17,553,245 323,000 17,876,245

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 23,155,504 1,237,500 24,393,004

ค่�ตัดจำ�หน่�ยสำ�หรับปี

2559 3,612,473

2560 3,476,957



99รายงานประจำาปี 2560 / บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำากัด (มหาชน)

15. สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี/ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้

15.1 สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

	 ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

15.2 ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้	

(หน่วย:	บาท)

31	ธันวาคม

ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์	หรือหนี้สินภาษี

เงินได้รอตัดบัญชีที่รับรู้ ในงบกำาไรขาดทุน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

ส่วนเกินสุทธิของตราสารหนี้ 9,599,352 6,343,438 3,255,914 3,780,994

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 508,722 1,206,414 (697,692) 31,196

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 1,998,290 188,741 1,809,549 -

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 1,132,970 828,970 304,000 -

สำารองเบี้ยประกันภัย 217,240,956 184,959,855 32,281,101 (35,412,812)

สำารองค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้น	แต่ยังไม่ได้

รับรายงาน	(IBNR)	 14,585,135 12,480,288 2,104,847 7,312,926

สำารองค่าสินไหมทดแทน 135,372,182 129,572,081 5,800,101 681,189

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของ																

พนักงานค้างจ่าย 27,645,935 24,131,022 3,514,913 2,347,291

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

			-	หลักทรัพย์เพื่อค้า - 1,442,470 (1,442,470) (834,324)

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ์ - 698,597 (698,597) 698,597

รวม 408,083,542 361,851,876

หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

ผลกำาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

				หลักทรัพย์เผื่อขาย 78,152,960 15,083,679

กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ์ 1,229,504 - (1,229,504) -

รวม 79,382,464 15,083,679

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	สุทธิ 328,701,078 346,768,197

ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หรือหนี้สิน

			ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่รับรู้ ในงบกำาไรขาดทุน																					 45,002,162 (21,394,943)

(หน่วย:	บาท)

2560 2559

ภ�ษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้สำาหรับปี 244,789,494 152,535,991

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีก่อน 1,733,116 (718,808)

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ	การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (45,002,162) 21,394,943

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรข�ดทุน 201,520,448 173,212,126
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	 จำานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559 

		 สรุปได้ดังนี้	

	 รายการกระทบยอดจำานวนเงนิระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้กับผลคณูของกำาไรทางบญัชีกับอตัราภาษีที่ใช้สำาหรับปีส้ินสุดวันที	่31	ธนัวาคม 

		 2560	และ	2559	สามารถแสดงได้ดังนี้

16. สินทรัพย์/หนี้สินตร�ส�รอนุพันธ์

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	บริษัทฯมีตราสารทางการเงินท่ีเป็นสินทรัพย์/หนี้สินตราสารอนุพันธ์	ที่เกิดจากการแปลงมูลค่าของ 

	 สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ดังนี้

(หน่วย:	บาท)

2560 2559

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ	กำาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 63,069,281 61,525,348

63,069,281 61,525,348

(หน่วย:	บาท)

2560 2559

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้ 1,103,222,245 1,011,375,200

อัตราภาษีเงินได้ 20% 20%

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้คูณอัตราภาษี 220,644,449 202,275,040

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีก่อน 1,733,116 (718,808)

ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ:

			รายได้ที่ได้รับยกเว้นทางภาษี (23,081,328) (29,659,759)

			ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 3,159,345 2,154,928

			ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (935,134) (839,275)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุน 201,520,448 173,212,126

(หน่วย:	บาท)

ประเภทสัญญา

2560 2559

จำานวนเงิน

ตามสัญญา

มูลค่ายุติธรรม

ของสัญญา จำานวนเงิน

ตามสัญญา

มูลค่ายุติธรรม

ของสัญญา

สินทรัพย์ หนี้สิน

ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า:

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 401,727,500 6,147,522 175,750,000 3,492,987
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17. สินทรัพย์อื่น

 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	บริษัทฯมีลูกหนี้ที่ค้างชำาระเกินกำาหนดแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำาระได้ดังนี้

(หน่วย:	บาท)

2560 2559

ลูกหนี้เช็คคืน 609,003 270,143

ลูกหนี้เงินค้างที่ตัวแทน 24,969,329 27,995,202

ลูกหนี้เงินค้ำาประกัน 2,858,152 278,400

รวมลูกหนี้อื่น 28,436,484 28,543,745

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,879,185) (11,925,562)

ลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ 16,557,299 16,618,183

ภาษีซื้อค้างรับ 88,363,785 112,851,252

ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า 42,175,466 41,278,505

เงินมัดจำาและเงินประกัน 28,477,159 27,182,842

ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ 38,193,679 965,494

ลูกหนี้บริษัทกลางคุ้มครอง 11,103,670 -

อื่น	ๆ 30,863,967 36,010,991

รวมสินทรัพย์อื่น 255,735,025 234,907,267

(หน่วย:	บาท)

2560 2559

ระยะเวล�ค้�งชำ�ระ

น้อยกว่า	3	เดือน 12,474,200 9,202,059

มากกว่า	3	เดือนถึง	6	เดือน 2,131,655 3,164,264

มากกว่า	6	เดือนถึง	12	เดือน 1,726,989 3,099,124

มากกว่า	12	เดือนขึ้นไป 12,103,640 13,078,298

รวม 28,436,484 28,543,745
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18. หนี้สินจ�กสัญญ�ประกันภัย

 

18.1 สำ�รองค่�สินไหมทดแทน

 

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทฯ	 มีสำารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากสัญญารับประกันภัยต่อจำานวน	 7.4	 ล้านบาท	 (2559:	 7.4 

		 ล้านบาท)

(หน่วย:	บาท)

2560

หนี้สิน																				

ตามสัญญาประกันภัย

หนี้สิน																				

ส่วนที่เอา								

ประกันภัยต่อ สุทธิ

สำารองค่าสินไหมทดแทน

			ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว 2,450,617,564 17,726,010 2,432,891,554

			ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน 92,628,337 19,702,662 72,925,675

สำารองเบี้ยประกันภัย

			สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 4,696,555,008 158,037,086 4,538,517,922

รวม	 7,239,800,909 195,465,758 7,044,335,151

(หน่วย:	บาท)

2559

หนี้สิน																				

ตามสัญญาประกันภัย

หนี้สิน																				

ส่วนที่เอา								

ประกันภัยต่อ สุทธิ

สำารองค่าสินไหมทดแทน

			ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว 3,086,065,411 30,709,962 3,055,355,449

			ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน 69,008,726 6,607,286 62,401,440

สำารองเบี้ยประกันภัย

			สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 4,569,278,679 121,441,821 4,447,836,858

รวม	 7,724,352,816 158,759,069 7,565,593,747

(หน่วย:	บาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2560 2559

ยอดคงเหลือต้นปี 3,155,074,137 3,428,512,450

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 5,561,715,408 6,386,023,970

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี (6,173,543,644) (6,659,462,283)

ยอดคงเหลือปลายปี 2,543,245,901 3,155,074,137
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18.2 สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นร�ยได้

 

 

18.3 ต�ร�งพัฒน�ก�รค่�สินไหมทดแทน

	 (ก)	 ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

(ข)	 ตารางค่าสินไหมทดแทนหลังการประกันภัยต่อ

(หน่วย:	บาท)

ปีอุบัติเหตุ	/	ปีที่รายงาน ก่อนปี	2555 2555 2556 2557 2558 2559 2560 รวม

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน:

	-	ณ	สิ้นปีอุบัติเหตุ 3,019,203,541 4,662,591,403 5,318,697,212 5,864,506,278 6,426,411,648 6,113,700,320 5,423,180,004

	-	หนึ่งปีถัดไป 2,363,284,077 5,240,783,289 5,678,193,253 6,176,289,219 6,873,259,945 6,399,634,836

	-	สองปีถัดไป 2,206,458,878 4,767,853,295 5,192,061,302 5,584,550,210 6,350,004,912

	-	สามปีถัดไป 2,269,525,038 4,758,414,449 5,091,188,626 5,543,972,559

	-	สี่ปีถัดไป 2,303,161,511 4,740,453,745 5,083,552,895

	-	ห้าปีถัดไป 2,296,350,163 4,737,275,255

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 2,296,350,163 4,737,275,255 5,083,552,895 5,543,972,559 6,350,004,912 6,399,634,836 5,423,180,004 35,833,970,624

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (2,208,233,906) (4,727,276,912) (5,068,589,351) (5,536,383,570) (6,334,842,459) (6,395,037,988) (3,948,258,594) (34,218,622,780)

สุทธิ 88,116,257 9,998,343 14,963,544 7,588,989 15,162,453 4,596,848 1,474,921,410 1,615,347,844

ค่าใช้จ่ายจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ 35,046,726

ปรับปรุงค่าสินไหมทดแทน 855,422,659

รวมสำารองค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ 2,505,817,229

(หน่วย:	บาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2560 2559

ยอดคงเหลือต้นปี 4,569,278,679 5,109,270,566

เบี้ยประกันภัยรับสำาหรับปี 8,965,271,650 9,085,297,149

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ ในระหว่างปี (8,837,995,321) (9,625,289,036)

ยอดคงเหลือปลายปี 4,696,555,008 4,569,278,679

(หน่วย:	บาท)

ปีอุบัติเหตุ	/	ปีที่รายงาน ก่อนปี	2555 2555 2556 2557 2558 2559 2560 รวม

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน:

	-	ณ	สิ้นปีอุบัติเหตุ 3,091,246,429 4,789,319,296 5,419,680,364 5,942,851,969 6,530,200,506 6,224,871,437 5,544,234,905

	-	หนึ่งปีถัดไป 2,425,616,105 5,381,704,226 5,795,345,970 6,264,586,440 6,988,482,460 6,518,280,882

	-	สองปีถัดไป 2,277,243,858 4,908,721,477 5,310,167,832 5,673,126,324 6,464,683,744

	-	สามปีถัดไป 2,340,836,500 4,899,409,560 5,204,228,904 5,631,685,158

	-	สี่ปีถัดไป 2,374,682,208 4,879,690,811 5,194,432,155

	-	ห้าปีถัดไป 2,369,207,087 4,876,636,572

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 2,369,207,087 4,876,636,572 5,194,432,155 5,631,685,158 6,464,683,744 6,518,280,882 5,544,234,905 36,599,160,503

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (2,279,058,297) (4,866,386,459) (5,179,330,112) (5,624,076,307) (6,449,277,964) (6,507,739,423) (4,034,430,914) (34,940,299,476)

สุทธิ 90,148,790 10,250,113 15,102,043 7,608,851 15,405,780 10,541,459 1,509,803,991 1,658,861,027

ค่าใช้จ่ายจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ 35,046,726

ปรับปรุงค่าสินไหมทดแทน 849,338,148

รวมสำารองค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ 2,543,245,901
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18.4 ข้อสมมติ

	 การประมาณการค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายคำานวณตามวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย	ซึ่งข้อสมมติที่ใช้ ในการวัด	

	 มูลค่าสินทรัพย์	หนี้สิน	รายได้	ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาประกันภัย	เป็นดังนี้

	 (ก)	 ข้อสมมติในเรื่องประสบการณ์การเกิดค่าสินไหมทดแทน

	 ข้อสมมติในการคำานวณจะใช้จากข้อมูลล่าสุดที่บริษัทฯทราบ	ณ	วันที่รายงานซึ่งประมาณการจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีตและมีการใช้	

	 วิจารณญาณปรับปรุงเพิ่มเติมโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีประสบการณ์	และมีการใช้ข้อมูลประกอบจากสถิติ	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม	

	 ของค่าสินไหมทดแทนตามการประกันภัยประเภทต่างๆ	

	 (ข)	 ข้อสมมติในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

	 ข้อสมมติในการคำานวณจะใช้จากข้อมูลล่าสุดที่บริษัทฯทราบ	ณ	วันที่รายงาน	โดยครอบคลุมระยะเวลา	3	ปี	ย้อนหลัง	โดยคำานวณจาก	

	 อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายฝ่ายสินไหม	ต่อ	ค่าสินไหมทดแทนรวมก่อนการประกันภัยต่อ	

19. เจ้�หนี้บริษัทประกันภัยต่อ

20. ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�น

	 จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเมือ่ออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนกังาน 

		 แสดงได้ดังนี้

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯประมาณ	16.8	ปี 

		 และบริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน	1	ปี	ข้างหน้า	เป็นจำานวนประมาณ	5.7	ล้านบาท	

(หน่วย:	บาท)

2560 2559

เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย 13,954,603 11,746,574

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 77,150,301 84,948,114

เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่ออื่น 660,642 3,359,898

รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 91,765,546 100,054,586

(หน่วย:	บาท)

2560 2559

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 138,229,675 120,655,109

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 138,229,675 120,655,109

(หน่วย:	บาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2560 2559

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นและผลประโยชน์ระยะย�วอื่นต้นปี 120,655,109 108,918,657

ส่วนที่รับรู้ ในงบกำาไรขาดทุน:

			ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 16,129,771 14,779,288

			ต้นทุนดอกเบี้ย 4,364,338 3,920,112

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (2,919,543) (6,962,948)

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นและผลประโยชน์ระยะย�วอื่นปล�ยปี 138,229,675 120,655,109
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	 สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	ณ	วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสมมตฐิานทีส่ำาคญัต่อมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน	ณ	วันที	่31	ธนัวาคม 

		 2560	และ	2559	สรุปได้ดังนี้

    

2560

ภาระผูกพันฯ	เพิ่มขึ้น ภาระผูกพันฯ	ลดลง

อัตราเปลี่ยนแปลง จำานวนที่เปลี่ยนแปลง อัตราเปลี่ยนแปลง จำานวนที่เปลี่ยนแปลง

บาท บาท

อัตราคิดลด ลดลง	1% 15,535,484 เพิ่มขึ้น	1% 12,733,567

อัตราการขึ้นเงินเดือน เพิ่มขึ้น	1% 16,554,212 ลดลง	1% 13,891,018

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน ลดลง	10% 5,250,385 เพิ่มขึ้น	10% 4,587,340

อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาทอง เพิ่มขึ้น	1% 1,416,724 ลดลง	1% 1,254,726

2559

ภาระผูกพันฯ	เพิ่มขึ้น ภาระผูกพันฯ	ลดลง

อัตราเปลี่ยนแปลง จำานวนที่เปลี่ยนแปลง อัตราเปลี่ยนแปลง จำานวนที่เปลี่ยนแปลง

บาท บาท

อัตราคิดลด ลดลง	1% 14,328,983 เพิ่มขึ้น	1% 10,896,585

อัตราการขึ้นเงินเดือน	 เพิ่มขึ้น	1% 14,116,666 ลดลง	1% 11,058,588

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน ลดลง	10% 5,151,712 เพิ่มขึ้น	10% 3,642,902

อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาทอง เพิ่มขึ้น	1% 1,064,768 ลดลง	1% 947,732

2560 2559

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 3.5 3.5

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	 5.0 5.0

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน 0.0	-	19.0 0.0	-	19.0

อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาทอง 3.5 3.5
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21. หนี้สินอื่น

22. ทุนเรือนหุ้น

	 เมื่อวันที่	19	เมษายน	2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2559	ได้มีมติอนุมัติการปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ	10	บาท 

  เป็นหุ้นละ	1	บาท	เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องในการซ้ือขายหุ้นและเพ่ิมการกระจายหุ้นไปยังผู้ลงทุนได้มากข้ึน	ซ่ึงบริษัทฯได้จดทะเบียน	

	 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่	17	พฤษภาคม	2559

23. สำ�รองต�มกฎหม�ย

	 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา	116	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้	

	 เป็นทนุสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของกำาไรสทุธปิระจำาปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา	(ถ้าม)ี	จนกว่าทนุสำารองนีจ้ะมจีำานวนไม่น้อยกว่า 

	 ร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้	ในปัจจุบัน	บริษัทฯ	ได้จัดสรรสำารองตาม 

	 กฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

24. ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น

(หน่วย:	บาท)

2560 2559

เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 233,229,012 233,411,803

ค่านายหน้าค้างจ่าย 201,872,504 223,475,403

เจ้าหนี้ตั้งพัก	-	ค่าเบี้ยประกันรับ 153,607,058 117,932,256

เจ้าหนี้อื่น 66,525,617 54,482,275

เจ้าหนี้เงินวางประกัน 95,211,659 98,691,690

เจ้าหนี้กรมสรรพากร 31,984,185 24,532,716

เบี้ยประกันภัยยกเลิกและส่งคืนค้างจ่าย 9,989,052 10,810,861

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 15,044,610 16,177,723

เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยค้างจ่าย 30,723,189 29,198,025

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยค้างจ่าย 11,835,946 11,071,942

เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ 3,272,047 3,579,239

ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย 86,563,777 86,436,315

อื่น	ๆ 28,921,836 28,517,460

รวมหนี้สินอื่น 968,780,492 938,317,708

(หน่วย:	บาท)

2560 2559

ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน 383,219,049 367,609,952

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย 263,078,856 269,571,160

ค่าภาษีอากร 2,177,629 2,075,266

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(โอนกลับ) (677,396) 1,605,493

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่น 516,244,201 518,347,572

รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 1,164,042,339 1,159,209,443
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25. ค่�ใช้จ่�ยต�มลักษณะ

	 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญ	ดังนี้

26. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

	 บริษัทฯและพนกังานของบริษัทฯได้ร่วมกันจดัตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชีพตามพระราชบญัญตักิองทนุสำารองเลีย้งชีพ	พ.ศ.	2530	ซ่ึงประกอบ 

	 ด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	3	ถึง	5	และเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้ ในอัตราร้อยละ	5	ของเงินเดือนซึ่งขึ้น	

	 อยูกั่บอายงุานของพนกังาน	กองทนุสำารอง	เลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยผูจ้ดัการกองทนุที่ได้รับอนญุาตจากกระทรวงการคลงั	ในระหว่างปี	2560 

		 บริษัทฯได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นจำานวนเงินประมาณ	19.3	ล้านบาท	(2559:	18.6	ล้านบาท)

27. ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร

	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 และ	 2559	 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร	 ดังต่อ 

	 ไปนี้

28. กำ�ไรต่อหุ้น

	 กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานคำานวณโดยการหารกำาไรสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	 ด้วยจำานวน 

	 ถัวเฉลีย่ถ่วงนำา้หนกัของหุน้สามญัทีอ่อกอยู่ในระหว่างปี	และได้ปรับจำานวนหุน้สามญัตามสดัส่วนทีเ่ปลีย่นไปของจำานวนหุน้สามญัทีเ่กิดจาก 

	 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

	 เมื่อวันที่	19	เมษายน	2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2559	ได้มีมติอนุมัติการปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ	10	บาท 

		 เป็นหุ้นละ	1	บาท	ดังนั้น	ในการคำานวณกำาไรต่อหุ้นสำาหรับปี	2559	จึงได้ปรับปรุงจำานวนหุ้นสามัญที่ใช้ ในการคำานวณกำาไรต่อหุ้นโดยถือ	

	 เสมือนว่าการแตกหุ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่	วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน

 

(หน่วย:	บาท)

2560 2559

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน 4,905,064,357 5,828,255,747

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 806,371,224 793,156,703

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 1,370,812,835 1,387,483,780

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 223,441,195 212,033,747

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่และอุปกรณ์ 263,078,856 269,571,160

ค่าส่งเสริมการขาย 351,210,561 347,990,516

ค่าใช้จ่ายอื่น 166,533,874 174,037,815

รวมค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 8,086,512,902 9,012,529,468

(หน่วย:	ล้านบาท)

2560 2559

ผลประโยชน์ระยะสั้น 38.09 33.86

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2.24 1.98

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 1.32 1.16

รวม 41.65 37.00

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2560 2559

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักที่ออกอยู่ระหว่างปี	

หลังปรับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	(หุ้น) 200,000,000 200,000,000

กำาไรสำาหรับปี	(บาท) 901,701,797 838,163,074

กำาไรต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น) 4.51 4.19
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29. เงินปันผลจ่�ย

	 บริษัทฯประกาศจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี	2560	และ	2559	ประกอบด้วย

30. หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำ�รองว�งไว้กับน�ยทะเบียน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	บริษัทฯได้วางหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำารองประกันภัยไว้กับนาย	

	 ทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย	ดังนี้

31. เงินสมทบกองทุนประกันวิน�ศภัย

32. ข้อมูลท�งก�รเงินจำ�แนกต�มส่วนง�น

	 บริษัทฯดำาเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำาเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว	คือ	การรับประกันวินาศภัย		และบริษัทฯดำาเนินธุรกิจในเขต 

	 ภมูศิาสตร์เดยีวในประเทศไทย	เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน	บริษัทฯจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธรุกิจตามประเภทของผลติภณัฑ์ 

		 ได้แก่	ประกันอัคคีภัย	ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	ประกันภัยรถและประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น

	 ข้อมลูส่วนงานดำาเนนิงานทีน่ำาเสนอนีส้อดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯทีผู่ม้อีำานาจตดัสนิใจสงูสุดด้านการดำาเนนิงานได้รับและสอบ 

	 ทานอย่างสมำา่เสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมนิผลการดำาเนนิงานของส่วนงาน	ทัง้นีผู้ม้อีำานาจ 

	 ตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานของบริษัท	คือ	กรรมการผู้จัดการ

อนุมัติโดย

จำานวน

เงินปันผลจ่าย

จำานวน

เงินปันผลต่อหุ้น

(ล้านบาท) (บาท)

เงินปันผลประจำาปี	2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	เมื่อวันที่	

20	เมษายน	2560

359.6 1.80																																							

(จากจำานวนหุ้น	200	ล้านหุ้น)

เงินปันผลประจำาปี	2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	เมื่อวันที่	

19	เมษายน	2559

345.6 17.28																																			

(จากจำานวนหุ้น	20	ล้านหุ้น)

(หน่วย:	ล้านบาท)

2560 2559

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

หลักทรัพย์ประกัน

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 14.00 15.05 14.00 15.00

ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำ�รองว�งไว้กับน�ยทะเบียน

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 914.86 952.26 918.09 963.02

ตราสารหนี้ภาคเอกชน - - 90.00 93.34

914.86 952.26 1,008.09 1,056.36

รวม 928.86 967.31 1,022.09 1,071.36

(หน่วย:	บาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2560 2559

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี 148,080,746 125,518,906

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยในปี 22,286,454 22,561,840

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี 170,367,200 148,080,746
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 บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำาไรขาดทุนจากการดำาเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ ใน 

	 การวัดกำาไรขาดทุนจากการดำาเนินงานในงบการเงิน	ดังนั้น	รายได้	กำาไรจากการดำาเนินงาน	และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน 

		 จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

	 ข้อมูลรายได้และกำาไรจำาแนกตามส่วนงานของบริษัทฯ	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	มีดังต่อไปนี้

(หน่วย:	บาท)

2560

ประกัน

อัคคีภัย

ประกันภัย

ทางทะเลและ

ขนส่ง

ประกันภัยรถ ประกันภัย

เบ็ดเตล็ดอื่น

รวม

ร�ยได้จ�กก�รรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ 159,350,334 7,644,526 7,912,271,766 886,005,024 8,965,271,650

หัก:	เบี้ยประกันภัยต่อ (55,715,575) (2,660,456) (15,070,440) (261,042,326) (334,488,797)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 103,634,759 4,984,070 7,897,201,326 624,962,698 8,630,782,853

บวก	(หัก):	สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	 1,554,647 (214,448) (35,032,039) (56,989,223) (90,681,063)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 105,189,406 4,769,622 7,862,169,287 567,973,475 8,540,101,790

รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 25,238,764 1,766,837 226,210 76,602,799 103,834,610

รวมร�ยได้จ�กก�รรับประกันภัย 130,428,170 6,536,459 7,862,395,497 644,576,274 8,643,936,400

ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 16,546,130 1,505,049 4,878,791,413 274,300,095 5,171,142,687

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 41,169,674 1,178,060 1,188,100,108 140,364,994 1,370,812,836

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	(โอนกลับ) 3,139,958 (66) 198,566,289 7,810,355 209,516,536

เงินสมทบบริษัท	กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	จำากัด - - 118,231,348 - 118,231,348

รวมค่�ใช้จ่�ยก�รรับประกันภัยก่อนค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น 60,855,762 2,683,043 6,383,689,158 422,475,444 6,869,703,407

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 1,164,042,339

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย 8,033,745,746

กำาไรจากการรับประกันภัย 610,190,654

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 339,733,897

กำาไรจากเงินลงทุน 140,856,355

รายได้อื่น 65,208,495

ค่าใช้จ่ายอื่น	-	เงินสมทบ (52,767,156)

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้ 1,103,222,245

หัก:	ภาษีเงินได้ (201,520,448)

กำาไรสำาหรับปี 901,701,797
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	 สินทรัพย์และหนี้สินจำาแนกตามส่วนงานของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	มีดังต่อไปนี้

(หน่วย:	บาท)

2559

ประกัน

อัคคีภัย

ประกันภัยทาง

ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ

ประกันภัย

เบ็ดเตล็ดอื่น รวม

ร�ยได้จ�กก�รรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ 175,067,873 8,451,760 8,200,489,551 701,287,965 9,085,297,149

หัก:	เบี้ยประกันภัยต่อ (52,613,138) (3,427,685) (11,568,331) (210,094,039) (277,703,193)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 122,454,735 5,024,075 8,188,921,220 491,193,926 8,807,593,956

บวก	(หัก):	สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	 (2,897,997) 119,316 453,329,907 75,648,933 526,200,159

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 119,556,738 5,143,391 8,642,251,127 566,842,859 9,333,794,115

รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 25,661,782 1,632,730 125,252 77,645,009 105,064,773

รวมร�ยได้จ�กก�รรับประกันภัย 145,218,520 6,776,121 8,642,376,379 644,487,868 9,438,858,888

ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 16,426,830 461,360 5,836,292,731 243,505,555 6,096,686,476

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 51,417,953 1,295,902 1,205,217,000 129,552,925 1,387,483,780

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 3,083,388 86,868 189,957,586 3,954,732 197,082,574

เงินสมทบบริษัท	กลางคุ้มครอง	ผู้ประสบภัยจากรถ	จำากัด - - 118,761,100 - 118,761,100

รวมค่�ใช้จ่�ยก�รรับประกันภัย ก่อนค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น 70,928,171 1,844,130 7,350,228,417 377,013,212 7,800,013,930

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 1,159,209,443

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย 8,959,223,373

กำาไรจากการรับประกันภัย 479,635,515

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 391,789,267

กำาไรจากเงินลงทุน 110,703,893

รายได้อื่น 82,552,620

ค่าใช้จ่ายอื่น	-	เงินสมทบ (53,306,095)

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้ 1,011,375,200

หัก:	ภาษีเงินได้ (173,212,126)

กำ�ไรสำ�หรับปี 838,163,074

(หน่วย:	บาท)

ประกันอัคคีภัย

ประกันภัยทาง

ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ

ประกันภัย

เบ็ดเตล็ดอื่น รวมส่วนงาน

ไม่ได	้													

ปันส่วน รวม

สินทรัพย์

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 56,793,535 1,262,875 900,143,720 283,226,593 1,241,426,723 13,243,738,034 14,485,164,757

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 59,048,571 1,088,412 774,905,122 202,140,228 1,037,182,333 13,034,464,054 14,071,646,387

หนี้สิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 170,704,555 2,365,596 6,773,207,112 830,379,760 7,776,657,023 795,935,905 8,572,592,928

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 167,848,171 2,947,117 7,373,591,263 747,718,918 8,292,105,469 661,348,012 8,953,453,481
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 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศ�สตร ์

	 บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว	คือ	ประเทศไทย	ดังนั้น	รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน		งบการเงินจึงถือเป็นการรายงาน 

	 ตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

	 ในปี	2560	และ	2559	บริษัทฯ	ไม่มรีายได้จากผูเ้อาประกันรายใดทีม่มีลูค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ	10	ของเบีย้ประกันภยัรับของกิจการ

33. ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น

	 บริษัทฯได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารสำานักงานและบริการอื่นๆ	อายุของสัญญาเช่ามีระยะเวลา	1		

	 -	14	ปี	สำาหรับการเช่าพื้นที่ในอาคารสำานักงาน	และ	1	-	3	ปี	สำาหรับสัญญาบริการอื่น	ๆ	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯมีจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

 

 34. หนังสือคำ้�ประกันธน�ค�ร

	 ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2560	บริษัทฯมหีนงัสือคำา้ประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯเหลอือยูเ่ป็นจำานวนเงนิ	0.8	ล้านบาท	(2559: 

		 4.8	ล้านบาท)	ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

35. คดีฟ้องร้อง

 ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	มีคดีที่ถูกฟ้องร้องจากการเป็นผู้รับประกันภัย	 โดยมีทุนทรัพย์ถูกฟ้องเป็นจำานวนประมาณ	774 

		 ล้านบาท	(2559:	945	ล้านบาท)	ซึ่งผลของการพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯได้บันทึกสำารองเผื่อผลเสียหายที่	

	 อาจเกิดขึ้นเป็นจำานวนประมาณ	187	ล้านบาท	(2559:	215	ล้านบาท)	ไว้แล้วในงบการเงิน	ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าสำารองเผื่อผลเสียหายที ่

	 อาจจะเกิดขึ้นจำานวนดังกล่าวเพียงพอแล้ว

36. คว�มเสี่ยงของบริษัทประกันวิน�ศภัย

36.1 คว�มเสี่ยงจ�กก�รรับประกันภัย

	 ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่	ความรุนแรงและเวลาที่เกิดความเสียหายที่เบี่ยงเบน	

	 จากสมมุติฐานที่ใช้ ในการกำาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย	การคำานวณเงินสำารองประกันภัยและการพิจารณารับประกันภัย

	 ปัจจยัเส่ียงทีเ่กิดจากการรับประกันภยัทีส่ำาคญัของบริษัทฯ	คอื	การเปลีย่นแปลงของระดบัความถ่ีและความรุนแรงของภยัทีบ่ริษัทฯรับโอน 

	 ความเสี่ยง	ทั้งจากภัยธรรมชาติ	ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัญหาสิ่งแวดล้อม	การกำาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย	การกระจุกตัว 

	 ของภยัทีรั่บไว้	ค่าใช้จ่ายสูงกว่าสมมตฐิานทีก่ำาหนดไว้	การจดัสรรเงินสำารองเบีย้ประกันภยัและเงินสำารองค่าสินไหมทดแทน	การเปลีย่นแปลง 

	 พฤตกิรรมของผูถื้อกรรมธรรม์/ผูเ้อาประกันภยั	และการพัฒนาผลติภณัฑ์ประกันภยัใหม่ๆ	โดยอาจส่งผลกระทบต่อจำานวนค่าสินไหมทดแทน 

	 และกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต

 เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง	บริษัทฯ	จึงได้วางหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยอย่างละเอียดและรอบคอบ	มีการกำาหนดเงื่อนไข 

 ความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยที่แท้จริง	โดยพิจารณาจากสถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุและอัตราสินไหมของรถยนต์แต่ละ 

 ประเภทมาเทยีบเคยีงกับข้อมลูของอตุสาหกรรม	อกีทัง้ยงัมกีารควบคมุและตดิตามข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับเบีย้ 

 ประกันภัยและเงื่อนไขความคุ้มครองให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	เช่น	จากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

	 ที่เพิ่มขึ้นของภาครัฐทำาให้บริษัทฯ	มีโอกาสเติบโตจากการรับประกันภัยโครงการต่างๆ	ที่จะเกิดขึ้น	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงต้องมีการกำาหนดและ 

	 ทบทวนแนวทางการรับประกันภัยสำาหรับโครงการเหล่านี้โดยเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความเสี่ยงภัยที่แท้จริง

	 ด้านการจดัการสินไหมและการสำารองค่าสนิไหมทดแทน	บริษัทฯ	มกีารกำาหนดนโยบายการจดัการสนิไหมทดแทน	กำากับ	ดแูล	และตดิตาม 

 สถานะของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน		ปรับปรุงมาตรฐานการจัดการสินไหมให้มีความรัดกุม	เป็นธรรมและคล่องตัวมาก	โดยได้ ใช ้

 วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยอมรับโดยทั่วไป	คำานวณและรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต	มีการติดตามและ 

(หน่วย:	ล้านบาท)

จ่ายชำาระ

ภายใน	1	ปี 29.6

1	ถึง	5	ปี 24.8

เกินกว่า	5	ปี 0.9
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 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินสำารอง	เพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการตั้งเงินสำารองของบริษัทฯ	อย่างสมำ่าเสมอ 

		 เพ่ือให้แน่ใจว่าเงินสำารองทีต่ัง้ไว้เพียงพอสำาหรับภาระผกูพันทีบ่ริษัทฯมต่ีอผูเ้อาประกันภยัในอนาคต	และให้นกัคณติศาสตร์ประกันภยัสอบ 

	 ทานความเหมาะสมและความเพียงพอของเงินสำารองประกันภัย	

	 สำาหรับความเส่ียงภยัทีอ่ยู่ในระดบัสูงเกินกว่าทีบ่ริษัทฯจะสามารถรับไว้ได้เองเพียงลำาพัง	บริษัทฯได้มกีารจดัการให้มกีารถ่ายโอนความเส่ียง 

	 ไปยงัผูรั้บประกันภยัต่อผ่านสัญญาประกันภยัต่อ	ทัง้วิธทีีเ่ป็นสัญญาล่วงหน้ารายปีและวิธทีีเ่ป็นการทำาเฉพาะราย	โดยเน้นบริษัทรับประกัน 

	 ภยัต่อทีม่คีวามแข็งแกร่งทางการเงนิเป็นหลกั	เพ่ือบริหารพอร์ตการรับประกันภยัให้มสัีดส่วนของการประกันภยัอย่างเหมาะสม	ทัง้ในด้าน 

	 ผลรวมของผลการพิจารณารับประกันภัย	และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ

	 นอกจากนี	้ความเสีย่งภยัอนัอาจเกิดจากความรุนแรงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้	ก็เป็นปัจจยัเส่ียงอกีข้อหนึง่ที่ไม่สามารถมองข้ามได้	เนือ่งจาก 

	 อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของบริษัทฯได้	ดงันัน้	บริษัทฯจงึจดัให้มกีารกระจายความเส่ียงภยั	ตามหลกัวิชาการของการประกันภยั	เพือ่ 

	 ให้บริษัทฯมีความสามารถรองรับเหตุการณ์	ความเสียหายใหญ่ที่อาจเกิดข้ึน	เช่น	อุทกภัย	วาตภัย	พิบัติภัยต่างๆ	โดยมีการจัดซ้ือสัญญา 

	 ประกันภัยต่อ	Excess	of	Loss	เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯโดยโอนความรับผิดให้กับผู้รับประกันต่อ

	 ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย	โดยแยกตามประเภทประกันภัยเป็นดังนี้

 การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่หนี้สินจากการรับประกันภัยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องมาจากความผันผวนของ	

 สมมตฐิานที่ใช้ ในการคำานวณ	ซ่ึงจะกระทบต่อภาระผกูพันด้านสินไหมทดแทนทัง้ด้านก่อนการรับประกันภยัต่อและหลงัการรับประกันภยัต่อ

  โดยความเส่ียงอาจเกิดจากความถ่ีและความรุนแรงทีเ่กิดความเสยีหาย	หรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ ในการจดัการสนิไหมทดแทนไม่เป็นไปตามที่ 

 คาดไว้

(หน่วย:	บาท)

2560 2559

สำารอง																	

เบี้ยประกันภัย

ก่อนการประกัน

ภัยต่อ

สำารอง																	

เบี้ยประกัน

ภัยส่วนที่											

ประกันภัยต่อ สุทธิ

สำารอง																	

เบี้ยประกันภัย

ก่อนการประกัน

ภัยต่อ

สำารอง																	

เบี้ยประกันภัย

ส่วนที่ประกัน

ภัยต่อ สุทธิ

อัคคีภัย 73,228,560 21,627,830 51,600,730 73,828,350 20,672,972 53,155,378

ภัยทางทะเลและขนส่ง 1,526,239 580,971 945,268 1,301,012 570,193 730,819

รถยนต์ 4,142,779,455 - 4,142,779,455 4,107,747,416 - 4,107,747,416

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 252,545,649 62,687,739 189,857,910 208,467,516 67,076,060 141,391,456

เบ็ดเตล็ด 226,475,105 73,140,546 153,334,559 177,934,385 33,122,596 144,811,789

รวม 4,696,555,008 158,037,086 4,538,517,922 4,569,278,679 121,441,821 4,447,836,858

(หน่วย:	บาท)

2560 2559

สำารอง																	

ค่าสินไหมทดแทน

ก่อนการประกัน

ภัยต่อ

สำารอง																	

ค่าสินไหมทดแทน

ส่วนที่								

ประกันภัยต่อ สุทธิ

สำารอง																	

ค่าสินไหมทดแทน

ก่อนการประกัน

ภัยต่อ

สำารอง																	

ค่าสินไหมทดแทน

ส่วนที่								

ประกันภัยต่อ สุทธิ

อัคคีภัย 4,075,340 814,621 3,260,719 5,812,015 1,944,585 3,867,430

ทางทะเลและขนส่ง 243,732 33,759 209,973 311,832 (91,505) 403,337

รถยนต์ 2,413,556,495 - 2,413,556,495 3,029,165,330 - 3,029,165,330

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 72,333,373 14,939,232 57,394,141 79,974,378 23,417,880 56,556,498

เบ็ดเตล็ด 53,036,961 21,641,060 31,395,901 39,810,582 12,046,288 27,764,294

รวม 2,543,245,901 37,428,672 2,505,817,229 3,155,074,137 37,317,248 3,117,756,889
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36.2 คว�มเสี่ยงจ�กก�รให้สินเชื่อ

	 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ	คือ	ความเสี่ยงที่บริษัทฯอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่คู่สัญญาของบริษัทฯจะไม่สามารถ	

	 ปฏิบัติตามภาระผูกพันได้	บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเบี้ยประกันภัยค้างรับและเงินให้กู้ยืม	ฝ่ายบริหารควบคุม	

	 ความเสี่ยงนี้โดยกำาหนดนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม	ดังนั้น	บริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระ 

	 สำาคญัจากการให้สินเช่ือ	นอกจากนี	้ความเสีย่งเก่ียวกับการกระจกุตวัของสินเช่ือซ่ึงเกิดจากเบีย้ประกันภยัค้างรับไม่มสีาระสำาคญั	เนือ่งจาก 

	 ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและภูมิภาคต่างๆ	ในประเทศ	จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญ	

	 เสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีหักด้วยสำารองเผื่อผลขาดทุนตามที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

	 บริษัทฯจึงได้จัดการความเสี่ยงโดยการกำาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวแทน	โดยพิจารณาสถานภาพทางการเงิน	ประวัติในการประกอบ 

	 ธุรกิจ	และความสามารถในการชำาระเบี้ย	ตลอดจนกำาหนดให้ตัวแทนต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลคำ้าประกันในวงเงินเครดิตที่บริษัทฯ	เป็น	

	 ผู้กำาหนด	นอกจากนั้น	ยังได้มีการพิจารณา	Credit	Rating	ทั้งการประกันภัยต่อและการลงทุนโดยบริษัทฯ	

36.3 คว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของร�ค�ตล�ด

	 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด	หมายถึง	ความเสีย่งทีบ่ริษัทฯอาจได้รับความเสยีหายอนัสืบเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลง 

	 อัตราดอกเบี้ย	อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์	ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ	

 คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ย 

	 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้	คอื	ความเสีย่งทีม่ลูค่าของสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินจะเปลีย่นแปลงไปเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงของ 

	 อัตราดอกเบี้ยในตลาด

 บริษัทฯมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	โดยบริษัทฯมีการลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งอายุตราสารส่วนใหญ่ไม่เกิน	5	ป ี 

	 และกำาหนดให้มกีารตดิตามอายเุฉลีย่ของตราสารหนีท้ีล่งทนุให้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม	ดงันัน้	ผลกระทบต่อมลูค่าตราสารจากอตัราดอกเบีย้ 

	 จงึไม่สงู	นอกจากนี	้บริษัทฯจะประเมนิผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้ต่อมลูค่าของตราสารทีล่งทนุโดยการทดสอบภาวะวิกฤต	(Stress	test) 

		 เพื่อให้บริษัทฯกำาหนดสัดส่วนและอายุเฉลี่ยของตราตราสารหนี้ที่ลงทุนอย่างเหมาะสม

		 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	สินทรัพย์และหนี้สินที่สำาคัญสามารถจำาแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย	และสำาหรับสินทรัพย์และ 

	 หนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ที่ครบกำาหนด	หรือวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่	(หากวันที่มีการกำาหนดอัตรา 

 ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)	ได้ดังนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

2560

สมมติฐาน																															

ที่เปลี่ยนแปลง

ภาระผูกพันด้าน													

สินไหมทดแทนที่เปลี่ยนแปลงก่อน

การรับประกันภัยต่อเพิ่ม	(ลด)

ภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทนที่

เปลี่ยนแปลงหลังการรับประกันภัย

ต่อเพิ่ม	(ลด)

อัตราส่วนการพัฒนาการค่าสินไหม			 

			ทดแทนของปีอุบัติเหตุล่าสุด

+10% 50.1 40.0

อัตราส่วนการพัฒนาการค่าสินไหม						

			ทดแทนของปีอุบัติเหตุล่าสุด

-10% (48.6) (38.5)

(หน่วย:	ล้านบาท)

2559

สมมติฐาน																															

ที่เปลี่ยนแปลง

ภาระผูกพันด้าน													

สินไหมทดแทนที่เปลี่ยนแปลงก่อน

การรับประกันภัยต่อเพิ่ม	(ลด)

ภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทนที่

เปลี่ยนแปลงหลังการรับประกันภัย

ต่อเพิ่ม	(ลด)

อัตราส่วนการพัฒนาการค่าสินไหม			 

			ทดแทนของปีอุบัติเหตุล่าสุด

+10% 50.0 38.0

อัตราส่วนการพัฒนาการค่าสินไหม						

			ทดแทนของปีอุบัติเหตุล่าสุด

-10% (41.0) (34.0)
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2560

อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตรา

ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตาม

อัตราตลาด

ระยะเวลาการกำาหนดอัตราดอกเบี้ย

ใหม่หรือวันครบกำาหนด

ภายใน

1	ปี 1	-	5	ปี	

มากกว่า

5	ปี

ไม่มี

ดอกเบี้ย รวม

อัตรา

ดอกเบี้ย

(ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30.0 - - 196.4 77.9 304.3 0.10	-	0.90

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - - - - 976.2 976.2 -

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	

			-	สำารองสินไหมทดแทนส่วนที่เรียก	 

					คืนจากบริษัทประกันภัยต่อ - - - - 37.4 37.4 -

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - - - - 27.5 27.5 -

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 2,886.0 3,695.8 141.7 - 5,025.7 11,749.2 2.22	-	6.20

เงินให้กู้ยืม 0.1 2.2 2.9 - - 5.2 2.65	-	7.38

หนี้สิน

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย																										 

				-	สำารองค่าสินไหมทดแทน - - - - 2,543.2 2,543.2 -

	เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - - - - 91.8 91.8 -

2559

อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตรา

ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตาม

อัตราตลาด

ระยะเวลาการกำาหนดอัตราดอกเบี้ย

ใหม่หรือวันครบกำาหนด

ภายใน

1	ปี 1	-	5	ปี	

มากกว่า

5	ปี

ไม่มี

ดอกเบี้ย รวม

อัตรา

ดอกเบี้ย

(ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30.0 - - 292.0 79.9 401.9 0.10	-	0.90

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - - - - 827.3 827.3 -

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	

			-	สำารองสินไหมทดแทนส่วนที่เรียก 

					คืนจากบริษัทประกันภัยต่อ - - - - 37.3 37.3 -

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - - - - 9.8 9.8 -

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 3,000.2 3,878.1 196.9 - 4,359.7 11,434.9 1.00	-	6.20

เงินให้กู้ยืม 0.06 0.24 - 6.8 - 7.1 2.65	-	7.75

หนี้สิน

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย																									 

			-	สำารองค่าสินไหมทดแทน - - - - 3,155.1 3,155.1 -

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - - - - 100.1 100.1 -
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 คว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของตร�ส�รทุน

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน	คือ	ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนที่อาจ 

 ทำาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	บริษัทฯมีความเสี่ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด

 บริษัทฯมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงโดยการกำาหนดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนอย่างเหมาะสม	โดยมีกระบวนการ 

 คดัเลอืกหลกัทรัพย์ทีม่ปัีจจยัพ้ืนฐานด	ีบริษัทฯพิจารณาสัดส่วนการลงทนุ	อ้างองิผลการทดสอบภาวะวิกฤต	(Stress	Test)	ทีจ่ดัทำาข้ึนเสนอ 

	 ต่อ	คปภ.	เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯสามารถรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจากราคาตลาดที่เปลี่ยนแปลงในระยะสั้น

 คว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยน

	 ความเสีย่งด้านอัตราแลกเปลี่ยน	คือความเสีย่งที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอันอาจมีผลให้มูลค่าของตราสารทางการ 

	 เงินเปลี่ยนแปลงไปหรือทำาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน

	 บริษัทฯมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ที่ลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศบางส่วน	โดยการเข้า	

	 ทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(Forward)	กับธนาคารพาณิชย์

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงิน	(เงินลงทุน)	ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ	ดังนี้

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

2560

สกุลเงิน จำานวนที่ซื้อ จำานวนที่ขาย

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ

วันครบกำาหนดตามสัญญาจำานวนที่ซื้อ จำานวนที่ขาย

(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 9.50 - 32.39	-	32.95 09	-	15	พ.ย.	2561

เหรียญฮ่องกง - 12.50 - 4.15	-	4.24 09	พ.ย.	2561

เยนญี่ปุ่น - 120.00 - 0.31 04	มิ.ย.	2561

2559

สกุลเงิน จำานวนที่ซื้อ จำานวนที่ขาย

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ

วันครบกำาหนดตามสัญญาจำานวนที่ซื้อ จำานวนที่ขาย

(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 5.00 - 35.06	-	35.29 15	พ.ค.	2560	/	9	พ.ย.	

2560

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

2560 2559 2560 2559

(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 13.9 6.2 32.51 35.66

เหรียญฮ่องกง 22.4 - 4.14 -

เยนญี่ปุ่น 166.8 - 0.29 -

ดองเวียดนาม 142,570.5 - 0.0014 -
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36.4 คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	คือ	ความเสี่ยงที่บริษัทฯจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกำาหนด	เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยน 

 สินทรัพย์เป็นเงินสดได้	หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม	ซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสียหายได้

 ความเส่ียงสภาพคล่องเกิดจากการทีบ่ริษัทฯไม่สามารถชำาระหนีส้นิหรือภาระผกูพันเมือ่ถึงกำาหนด	เนือ่งจากไม่สามารถเปลีย่นสินทรัพย์ 

 เป็นเงนิสดได้	หรือไม่สามารถจดัหาเงนิทนุได้เพียงพอ	หรือสามารถจดัหาเงนิทนุได้แต่ด้วยต้นทนุทีสู่งเกินกว่าทีจ่ะยอมรับได้	ดงันัน้	นอกจาก 

 การถือเงินสดและรายการเทียบเท่า		เงินสด	บริษัทฯยังเน้นให้ความสำาคัญกับสภาพคล่องในการตัดสินใจลงทุน	โดยเลือกลงทุนในหลัก	

 ทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง	สามารถขายเปลี่ยนมือได้ ในตลาดรอง	(Secondary	market)	หรือสามารถไถ่ถอนก่อนครบกำาหนดอายุได้	เช่น 

		 เงินฝากประจำา	เป็นต้น	ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำาหรับการจ่ายชำาระหนี้ระยะสั้นในส่วนที่ไม่สามารถประมาณการได้ล่วงหน้า	

(หน่วย:	ล้านบาท)

2560

เมื่อทวงถาม ภายใน	1	ปี 1	-	5	ปี มากกว่า	5	ปี ไม่มีกำาหนด รวม

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 274.3 30.0 - - - 304.3

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - 976.2 - - - 976.2

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	

			-	สำารองสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืน		 

					จากบริษัทประกันภัยต่อ - 29.9 7.5 - - 37.4

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - 27.5 - - - 27.5

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - 2,886.0 3,640.8 196.7 5,025.7 11,749.2

เงินให้กู้ยืม - 0.1 2.2 2.9 - 5.2

หนี้สิน

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	

				-	สำารองค่าสินไหมทดแทน - 2,543.2 - - - 2,543.2

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - 91.8 - - - 91.8

(หน่วย:	ล้านบาท)

2559

เมื่อทวงถาม ภายใน	1	ปี 1	-	5	ปี มากกว่า	5	ปี ไม่มีกำาหนด รวม

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 371.9 30.0 - - - 401.9

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - 827.3 - - - 827.3

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	

			-	สำารองสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืน		 

					จากบริษัทประกันภัยต่อ - 29.3 7.9 0.1 - 37.3

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - 9.8 - - - 9.8

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - 3,000.2 3,878.1 196.9 4,359.7 11,434.9

เงินให้กู้ยืม - 6.9 0.2 - - 7.1

หนี้สิน

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

			-	สำารองค่าสินไหมทดแทน - 2,153.2 999.1 2.8 - 3,155.1

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - 100.1 - - - 100.1
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36.5 มูลค่�ยุติธรรม

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	บริษัทฯมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน 

	 ที่วัดมูลค่าตามราคาทุนแต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม	โดยแยกแสดงตามลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมได้ดังนี้

 

 

(หน่วย:	ล้านบาท)

2560

มูลค่า

ตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรม 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

			ตราสารทุน 2,737.3 2,737.3 - - 2,737.3

			หน่วยลงทุน 2,281.3 1,842.6 438.7 - 2,281.3

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 6.1 - 6.1 - 6.1

(หน่วย:	ล้านบาท)

2560

มูลค่า

ตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่�ยุติธรรม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 304.3 304.3 - - 304.3

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

			ตราสารหนี้ 4,281.4 - 4,395.0 - 4,395.0

   เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนดเกินกว่า	3	เดือน 2,442.0 2,442.1 - - 2,442.1

เงินลงทุนทั่วไป 7.1 - - 272.1 272.1

เงินให้กู้ยืม 5.2 - 5.2 - 5.2

(หน่วย:	ล้านบาท)

2559

มูลค่า

ตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรม 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	

หน่วยลงทุน 13.4 13.4 - - 13.4

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

ตราสารทุน 2,229.3 2,229.3 - - 2,229.3

หน่วยลงทุน 2,109.8 1,721.1 388.7 - 2,109.8

หนี้สินที่วัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรม

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 3.5 - 3.5 - 3.5

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่�ยุติธรรม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 401.9 401.9 - - 401.9

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

ตราสารหนี้ 4,338.1 - 4,440.9 - 4,440.9

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนดเกินกว่า	3	เดือน 2,737.1 2,737.1 - - 2,737.1

เงินลงทุนทั่วไป 7.1 - - 272.1 272.1

เงินให้กู้ยืม 7.1 - 7.1 - 7.1
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	 วิธกีารกำาหนดมลูค่ายตุธิรรมข้ึนอยูกั่บลกัษณะของเคร่ืองมอืทางการเงนิ	โดยบริษัทฯมกีารประมาณการมลูค่ายตุธิรรมของเคร่ืองมอืทางการ 

	 เงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

	 ก)	 เงินฝากสถาบันการเงินและตั๋วเงิน	ซึ่งมีระยะเวลาครบกำาหนดเหลือน้อยกว่า	90	วัน	มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่แสดงในงบแสดง 

  ฐานะการเงนิ	ส่วนทีเ่กิน	90	วัน	ประมาณโดยวิธกีารหาส่วนลดกระแสเงินสด	โดยพิจารณาอตัราดอกเบีย้ปัจจบัุนและอายุสัญญาคงเหลอื 

	 ข)	 เงนิลงทนุในตราสารหนีแ้สดงมลูค่ายตุธิรรมตามราคาตลาด	หรือคำานวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนทีป่ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสาร 

	 	 หนี้ไทย

	 ค)	 เงนิลงทนุในตราสารทนุในความต้องการของตลาดแสดงมลูค่ายตุธิรรมตามราคาตลาด	กรณทีีเ่ป็นเงนิลงทนุในตราสารทนุที่ไม่อยู่ใน 

	 	 ความต้องการของตลาดคำานวณโดยใช้มูลค่าทางบัญชี	(book	value)	และเทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต

 ง)	 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดหรือคำานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน	ที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์	

	 	 จัดการกองทุน

	 จ)	 มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวและไม่มีความเสี่ยงที่มีสาระสำาคัญของการให้สินเชื่อถือตามจำานวนเงิน 

  ที่แสดงในงบดุล	 สำาหรับมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ประมาณโดยใช้วิธีหาส่วนลดกระแสเงินสด 

		 	 โดยใช้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน	

37. ก�รบริห�รจัดก�รทุนของบริษัทประกันภัย

	 วัตถุประสงค์ในการบริหารจดัการทนุของบริษัทฯ	คอื	การดำารงไว้ซ่ึงความสามารถในการดำาเนนิงานอย่างต่อเนือ่งและการดำารงเงนิกองทนุ 

	 ตามความเสี่ยงให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของ	คปภ.	

38. เหตุก�รณ์ภ�ยหลังรอบระยะเวล�ร�ยง�น

	 เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2561	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปีของบริษัทฯ	เพื่อพิจารณา	

	 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำาเนินงานสำาหรับปี	2560	ในอัตราหุ้นละ	2.03	บาท	รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น	406	ล้านบาท

39. ก�รอนุมัติงบก�รเงิน

	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2561
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สาขาและศูนย์บริการ

ส�ข�/ศูนย์บริก�ร   ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

กรุงเทพ และปรืืมณฑล

สาขาบางแค 995,523	ถ.กาญจนาภิเษก	ข.หลักสอง	ข.บางแค	กทม.		10160 02-4543960-6

สาขาศรีย่าน	 179	ถ.พิชัย	ข.ถนนนครไชยศรี		ข.ดุสิต	กทม.		10300		(อาคารโปร่ง-ศรี) 02-2417955-8

สาขาดอนเมือง 161/16-18	ซ.วิภาวดีรังสิต	76		ข.สนามบิน	ข.ดอนเมือง	กทม.	10210 02-5334050,	5334053,

5334059

สาขารัตนาธิเบศร์ 9/7-8	หมู่	5	ถ.ราชพฤกษ์	ต.บางรักน้อย	อ.เมือง	นนทบุรี		11000 02-5958011,	8030,8032

สาขาพระราม	3 966/9	ซ.วัดจันทร์ใน/ประดู่	1		ถ.พระราม	3	ข.บางโคล่	ข.บางคอแหลม	กทม.	10120		 02-2948257-61

สาขาอุดมสุข 761-761/1		ซ.สุขุมวิท	103			ถ.สุขุมวิท	103		ข.บางจาก		ข.พระโขนง	กทม.	10250 02-3613139

สาขาสุทธิสาร 1303,1305		ถ.สุทธิสารวินิจฉัย	ข.ดินแดง	ข.ดินแดง	กทม.	10400 02-2754857,	59

สาขาเทพารักษ์ 2129		หมู่	7	ถ.เทพารักษ์	ต.เทพารักษ์	อ.เมือง	สมุทรปราการ	10270 02-3622137-40

สาขาหลักสี่ 78/10-11	(ชั้น1)	ถ.แจ้งวัฒนะ		ข.อนุสาวรีย์	ข.บางเขน	กทม.	10220		(อาคารศูนย์การค้า	MaxValu	Laksi) 02-5218733-5,	02-5218713

สาขาร่มเกล้า 75/7	ซ.ร่มเกล้า	1	ข.แสนแสบ	ข.มีนบุรี	กทม.	10510 02-5438815

สาขาย่อย	ลำาลูกกา 169/4	หมู่	3	ถ.ลำาลูกกาคลองสอง	ต.คูคต	อ.ลำาลูกกา	กทม.	12150 02-5324140-1

สาขาอรุณอมรินทร์ 16/1-2		ถ.อรุณอมรินทร์		ข.อรุณอมรินทร์		ข.บางกอกน้อย		กทม.		10700 02-4340151-4

สาขาเมกา	บางนา 39	หมู่	6	ศูนย์การค้าเมกาบางนา	ชั้น	1	ห้องเลขที่	1754	ถ.บางนา-ตราด	ต.บางแก้ว	อ.บางพลี	สมุทรปราการ	10540 02-1051863-5

สาขาย่อย	พุทธมณฑลสาย	2 612/3	ถ.พุทธมณฑลสาย	2		ข.บางไผ่		ข.บางแค	กทม.		10160 02-4103508,	02-4103531		

สาขาย่อย	แฟชั่นไอส์แลนด์	

ฝั่งพระอาทิตย์

587,589		ห้องเลขที่	KIFKS202	อาคารศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์	(ฝั่งบิ๊กซี)	ชั้น	2	หมู่่	7	ถ.รามอินทรา	ข.คันนายาว	ข.คันนายาว	กทม.	10230 085-6617660

สาขาย่อย	ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 94	ห้อง	PKT.BF.SHP003	ถ.พหลโยธิน	ข.ประชาธิปัตย์	ข.ธัญบุรี		ปทุมธานี	12110 081-7546557

สาขาย่อย	แฟชั่นไอส์แลนด์	

ฝั่งพระจันทร์

587,589	ห้องเลขที่	KIFKS206	อาคารศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์	(ฝั่งโรบินสัน)	ชั้น	2	ถ.รามอินทรา	ข.คันนายาว	ข.คันนายาว	กทม.	10230 085-6617659

สาขาย่อย	บิ๊กซี	ดาวคะนอง 1050	อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี	ซุปเปอร์เซ็นเตอร์	สาขาดาวคะนอง	ชั้น	2	ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน	ข.บุคโล	ข.ธนบุรี	กทม.	10600 085-6618012

สาขาย่อย	เซ็นทรัล	พระราม	2 128	ห้องเลขที่	RMU203	อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล	พระราม	2	ชั้น	2	หมู่่	6	ถ.พระรามที่	2	ข.แสมดำา	ข.บางขุนเทียน	กทม.	10150 085-6617896

สาขาย่อย	เซ็นทรัลพลาซา	

พระราม	3

79,	79/1-2,	79/4-333	ชั้น	4	ห้องเลขที่	RMU406	อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	พระราม	3	ถ.สาธุประดิษฐ์	ข.ช่องนนทรี	ข.ยานนาวา	

กทม.	10120

085-6618040

สาขาย่อย	ดิ	โอลด์	สยามพลาซ่า 12	ชั้น	1	ถ.บูรพา	ข.วังบูรพาภิรมย์	ข.พระนคร	กทม.	10200 085-6618037,	095-3641476

สาขาย่อย	เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ 68/100,	68/919	หมู่	8	ถ.รัตนาธิเบศร์	ต.บางกระสอ	อ.เมือง	นนทบุรี	11000 085-6618037

สาขาย่อย	บิ๊กซีสะพานควาย		 618/1	ชั้นที่	B	หมายเลขที่	BCL002	ถ.พหลโยธิน	ข.สามเสนใน	ข.พญาไท	กทม.	10400	 085-6617657

สาขาย่อย	อิมพีเรียล	เวิลด์	สำาโรง	 999	ชั้นใต้ดิน	หมู่ที่	1	ถ.สุขุมวิท		ต.สำาโรงเหนือ	อ.เมืองสมุทรปราการ	สมุทรปราการ		10270 085-4851954

สาขาย่อย	เซ็นทรัล	บางนา		 1091,1093		ชั้น	BO		หมู่ที่	12	ถ.บางนา-ตราด	แขวงบางนา	เขตบางนา		กทม.	10260 085-6617895

สาขาย่อย	บิ๊กซี	ลาดพร้าว		 2539	ชั้น	1	ถ.ลาดพร้าว	แขวงวังทองหลาง	เขตวังทองหลาง	กทม.	10310 085-6617655

สาขาย่อย	บิ๊กซี	สุขสวัสดิ์		 94	หมู่ที่	18	ต.บางพึ่ง	อ.พระประแดง	สมุทรปราการ	10130 085-6617804

สาขาย่อย	โรบินสัน	บางรัก	 1522		ชั้น	1F	ถ.เจริญกรุง	ข.บางรัก	ข.บางรัก	ข.บางรัก	กทม.	10500 086-4851950

สาขาย่อย	เยส		บางพลี 201/ข	หมู่ที่	1	ถ.เทพารักษ์	ต.บางเสาธง	อ.บางเสาธง	สมุทรปราการ	10540 085-6617891

สาขาย่อย	ศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติฯ	แจ้งวัฒนะ

120	อาคารรัฐประศาสนภักดี	ชั้น	1	ห้อง	BM-1-064	หมู่	3	ถ.แจ้งวัฒนะ	ข.ทุ่งสองห้อง	ข.หลักสี่	กทม.	10210 081-9188941

สาขาย่อย	โครงการศูนย์การค้า	

มาร์เก็ต	เพลส	บางบอน

6	ห้อง	A21	อาคารโครงการศูนย์การค้า	มาร์เก็ต	เพลส	บางบอน	ถ.บางขุนเทียน	ข.บางบอน	ข.บางบอน	กทม.	10150 085-6618041

สาขาย่อย	เอสพละนาด 99		ศูนย์การค้าเอสพละนาด	ชั้น	M		ถ.รัชดาภิเษก		ข.ดินแดง		ข.ดินแดง		กทม.	10400 084-4386197

สาขาย่อย	เดอะพาซิโอ	ลาดกระบัง 318/5		ห้องเลขที่	PF-45		ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ	ชั้นที่	1	ถ.ลาดกระบัง	ข.ลาดกระบัง	ข.ลาดกระบัง	กทม.	10520 085-4825621	

สาขาย่อย	เดอะวอล์ค	ราชพฤกษ์ 189/1	ห้องเลขที่	129		อาคาร	THE	WALK	สาขาราชพฤกษ์	ชั้น	1	หมู่	2	ต.บางขุนกอง	อ.บางกรวย	นนทบุรี	11130 085-4893877

สาขาย่อย	ไอเพลส	ลาดกระบัง 1	ห้อง	S113	ชั้น	1	อาคารศูนย์บริการผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	ไอเพลส	ไลฟสเคปเซ็นเตอร์	ซ.ฉลองกรุง	31	ข.ลำาปลาทิว	

ข.ลาดกระบัง	กทม.	10520

081-3729587

สาขาย่อย	ไอที	สแควร์ 333/100	ห้อง	AEX-61	อาคารหลักสี่พลาซ่า	ชั้น	1	หมู่	4	ถ.แจ้งวัฒนะ	ข.ตลาดบางเขน		ข.หลักสี่		กทม.	10210 085-6617880

สาขาย่อย	อิมพีเรียลเวิลด์	สำาโรง	(2) 999	รหัสพื้นที่	SH-I-1-033	อาคารห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์	สำาโรง	ชั้น1	หมู่ที่	1	ถ.สุขุมวิท	ต.สำาโรงเหนือ	อ.เมืองสมุทรปราการ	

สมุทรปราการ	10270

081-9274928

สาขาย่อย	บิ๊กซี	วงศ์สว่าง 888	ห้อง	106		อารคารวงศ์สว่าง	ทาวน์เซ็นเตอร์	ชั้น	AC	ถ.พิบูลย์สงคราม		บางซื่อ		เขตบางซื่อ	กทม.	10800 085-6618016

สาขาย่อย	ปิยรมย์	 3079/25	ห้อง	KIA101	อาคารศูนย์การค้าปิยรมย์	เพลส		ถนนสุขุมวิท	ข.บางจาก	ข.พระโขนง	กทม.	10260 084-7003258

สาขาย่อย	เดอะเซอร์เคิล	ราชพฤกษ์ 39	ห้อง	M48	อาคาร	เดอะ	เซอร์เคิล	ราชพฤกษ์	ถ.ราชพฤกษ์	ข.บางระมาด	ข.ตลิ่งชัน	กทม.	10170 084-3883175

สาขาย่อย	เพียวเพลสรังสิต	คลอง	2 819/1-3		ห้องเลขที่	EX04	อาคารPure	Place	รังสิต	คลอง	2	ถ.รังสิต-นครนายก	ต.ประชาธิปัตย์	อ.ธัญบุรี	.ปทุมธานี	12110 081-3769810

สาขาย่อย	ซีคอนสแควร์ 55	ห้อง		3055	B	ชั้น	3	อาคารศูนย์การค้าซีคอนสแควร์	ถ.ศรีนครินทร์	ข.หนองบอน	ข.ประเวศ	กทม.	10250 02-1385781-2,	081-8327959

สาขาย่อย	สนามบินน้ำา 146		ห้องเลขที่	CS.4		ชั้น	1	ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี	ตำาบลท่าทราย	อ.เมืองนนทบุรี	นนทบุรี	11000 081-8337103

สาขาย่อย	บิ๊กซี	แจ้งวัฒนะ 96	ห้อง	GCL003	อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี	ซุปเปอร์เซ็นเตอร์	สาขาแจ้งวัฒนะ	ชั้น	G	หมู่ที่	1	ถ.แจ้งวัฒนะ	ข.ทุ่งสองห้อง	ข.หลักสี่	กทม.	10210 085-6617860

สาขาย่อย	ซีคอน	บางแค 607	ห้อง	330B	อาคารศูนย์การค้า	ซีคอนบางแค	ชั้น	3	ถ.เพชรเกษม	ข.บางหว้า	ข.ภาษีเจริญ	กทม.	10160 061-4106983

สาขาย่อย	พาราไดซ์	พาร์ค 61		ห้องเลขที่	K02C005		ชั้นที่	2		อาคารพาราไดซ์	พาร์ค	ถ.ศรีนครินทร์	ข.หนองบอน	ข.ประเวศ	กทม.	10250 095-3688256

สาขาย่อย	บิ๊กซี	พระราม	2 127	ห้อง	GBB017	อาคารศูนย์การค้า	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สาขา	พระราม	2	ชั้น	G	ถ.พระรามที่	2	ข.แสมดำา	ข.บางขุนเทียน	กทม.	10150 085-6617870

สาขาย่อย	แม็กซ์แวลู	นวมินทร์ 700/29		อาคารศูนย์การค้าอิออน	(ไทยแลนด์)	สาขานวมินทร์	ชั้น	1	หมู่	10	ข.คลองกุ่ม		ข.บึงกุ่ม	กทม.	10240 089-8163695
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ส�ข�/ศูนย์บริก�ร   ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

สาขาย่อย	เพียวเพลส	ราชพฤกษ์ 62/28	ห้อง	C14	ศูนย์การค้าเพียวเพลสราชพฤกษ์	หมู่	1	ต.อ้อมเกร็ด	อ.ปากเกร็ด	นนทบุรี		11120 081-9186196

สาขาย่อย	เพียวเพลส	สัมมากร 86/1	ห้อง	A105/3	ศูนย์การค้าเพียวเพลส	รามคำาแหง	110	ชั้นที่	1	ถ.รามคำาแหง	ข.สะพานสูง	ข.สะพานสูง	กทม.	10240 089-9257510

สาขาย่อย	บิ๊กซี	บางนา 111	ห้อง	2CR211	ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์	สาขาบางนา	ชั้น	2	ถ.บางนา-ตราด	ข.บางนา	ข.บางนา	กทม.	10260 085-6617608

สาขาย่อย	เดอะมอลล์	บางกะปิ 3522	ห้อง	D16	ศูนย์การค้าเดอะมอลล์สาขาบางกะปิ	ชั้น	1	ถ.ลาดพร้าว	ข.คลองจั่น	ข.บางกะปิ	กทม.	10240 081-9081565

สาขาย่อย	บิ๊กซี	รัตนาธิเบศร์ 6	ห้อง	GC005	ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขารัตนาธิเบศร์	ชั้น	G-IN	หมู่	6	ต.เสาธงหิน		อ.บางใหญ่	นนทบุรี	11140 081-9380070

สาขาย่อย	บิ๊กซี	ดอนเมือง 1	ห้อง	GCL104	ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์	สาขาดอนเมือง	ชั้น	G-IN	ซ.พหลโยธิน	50	ถ.พหลโยธิน	ข.อนุสาวรีย์	ข.บางเขน	กทม.	10220 085-6618010

สาขาย่อย	เดอะมอลล์	บางแค 275	ห้อง	A4-A5	ศูนย์การค้าเดอะมอลล์สาขาบางแค	ชั้น	3	หมู่ที่	1	ถ.เพชรเกษม	ข.บางแคเหนือ	ข.บางแค	กทม.	10160 085-6617801

สาขาย่อย	บิ๊กซี	บางพลี 89	ห้อง	2CRB203	ชั้น	2	ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์	สาขาบางพลี	หมู่	9	ถ.เทพารักษ์ก.ม.	13	ต.บางพลีใหญ่	อ.บางพลี	สมุทรปราการ	10540 085-6617656

สาขาย่อย	บิ๊กซี	ปากน้ำา 498/1	ห้อง	2CN004	ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์	สาขาสมุทรปราการ	ชั้น	2	ถ.สุขุมวิท	ต.ปากน้ำา	อ.เมืองสมุทรปราการ	สมุทรปราการ	10280 085-4851945

สาขาย่อย	บิ๊กซี	ราษฎร์บูรณะ 19	ห้อง	GCR006	ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์	สาขาราษฎร์บูรณะ	ชั้น	G-IN	หมู่	9	ถ.ราษฎร์บูรณะ	ข.บางปะกอก	ข.ราษฎร์บูรณะ	กทม.	10140 085-6617809

สาขาย่อย	เซ็นทรัล	แจ้งวัฒนะ 99,	99/9	ห้อง	K309	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	แจ้งวัฒนะ	ชั้น	3	หมู่	2	ถ.แจ้งวัฒนะ	ต.บางตลาด	อ.ปากเกร็ด	นนทบุรี	11120 085-6618029

สาขาย่อย	เมืองทองธานี 101-101/1	ห้อง	T37	โครงการ	Easy	Avenue	ถ.ป๊อปปูล่า	ต.บ้านใหม่	อ.ปากเกร็ด	นนทบุรี		11120 081-9362138

สาขาย่อย	บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า	สุขาภิบาล	3 1245	ห้อง	2CR211	ชั้น	2	ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์	สาขาสุขาภิบาล	3	(2)		ถ.รามคำาแหง	ข.หัวหมาก	ข.บางกะปิ	กทม.	10240 092-2642380

สาขาย่อย	บิ๊กซี	เพชรเกษม 1759	ห้อง	GCN027	ชั้น	G-IN	ศูนย์การค้าบิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สาขาเพชรเกษม	ถ.เพชรเกษม	ข.หลักสอง	ข.บางแค	กทม.	10160 085-6618042

สาขาย่อย	บิ๊กซี	เคหะร่มเกล้า 8/1	ห้อง	GCR112	ชั้น	G-IN	ศูนย์การค้าบิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สาขาเคหะร่มเกล้า	ถ.เคหะร่มเกล้า	ข.คลองสองต้นนุ่น	ข.ลาดกระบัง	กทม.	10520 092-2843173

สาขาย่อย	บิ๊กซี	มาร์เก็ต	หทัยราษฎร์ 458,	458/1-2	ห้อง	GCR	113	ช้ัน	1	ศูนย์การค้าบ๊ิกซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สาขาหทัยราษฎร์	ถ.เลียบคลองสอง	ข.บางชัน	ข.คลองสามวา	กทม.	10510 061-4107140

สาขาย่อย	เดอะมอลล์	งามวงศ์วาน 30/39-50,	30/639	ห้อง	D3	ศูนย์การค้าเดอะมอลล์	สาขางามวงศ์วาน	ชั้น	2	หมู่	2	ต.บางเขน	อ.เมืองนนทบุรี	นนทบุรี		11000 061-4107390

สาขาย่อย	บิ๊กซี	มาร์เก็ต	สายไหม 89-89/3	ห้องี่	GCR	112	ศูนย์การค้าบิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สาขาสายไหม	ชั้น	1	หมู่	3	ข.สายไหม	ข.สายไหม	กทม.	10220 061-4107403

สาขาย่อย	บิ๊กซี	ศรีนครินทร์ 425	ห้อง	2CR216/1	ศูนย์การค้าบิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สาขาศรีนครินทร์	ชั้น	2	หมู่	5	ถ.ศรีนครินทร์	ต.สำาโรงเหนือ	อ.เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ	10270

061-4140743

สาขาย่อย	เดอะฮับรังสิต 99/4	ห้อง	FSC	060	The	hub	ชั้น	2	หมู่	8	ถ.พหลโยธิน	ต.คูคต	อ.ลำาลูกกา	ปทุมธานี	12150 081-9365213

สาขาย่อย	บิ๊กซี	มาร์เก็ต	ประชาอุทิศ 523-523/3	ห้อง	GCR103	ศูนย์การค้าบิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สาขาประชาอุทิศ	ชั้น	1	ถ.ประชาอุทิศ	ข.ทุ่งครุ	ข.ทุ่งครุ	กทม.	10140 061-4158017

สาขาย่อย	เซ็นทรัลพลาซา	เวสต์เกต 199,199/1,199/2		ห้อง	K312	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	เวสต์เกต		ชั้น	3		หมู่	6		ต.เสาธงหิน		อ.บางใหญ่	นนทบุรี		11140 061-4159334

สาขาย่อย	เดอะมอลล์	ท่าพระ 99		ห้อง	D1	ชั้น	1	ศูนย์การค้าเดอะมอลล์	สาขาท่าพระ		ถ.รัชดาภิเษก	(ตากสิน-ท่าพระ)		ข.บุคคโล		ข.ธนบุรี	กทม.	10600 062-6017948

สาขาย่อย	บิ๊กซี	หนองจอก 34	ห้อง	GCN014	ศูนย์การค้าบิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สาขาหนองจอก	ชั้น	1	หมู่	1	ถ.เลียบวารี	ข.กระทุ่มราย		ข.หนองจอก	กทม.	10530 092-2650522

ภ�คกล�ง

สาขานครปฐม 623/1-3		ถ.เพชรเกษม		ต.ห้วยจรเข้	อ.เมือง	จ.นครปฐม			73000 034-253543-4,	

034-272196-97

สาขาสระบุรี 413/4		ถ.มิตรภาพ	ต.ปากเพรียว	อ.เมือง		จ.สระบุรี	18000 036-213211-4

สาขาพระนครศรีอยุธยา 138/11-12	ม.3	ถ.โรจนะ		ต.ไผ่ลิง	อ.พระนครศรีอยุธยา	จ.พระนครศรีอยุธยา	13000 035-323068-70,	035-323078

สาขาปราณบุรี 281-282		ม.11		ถ.เพชรเกษม		ต.หนองตาแต้ม	อ.ปราณบุรี	จ.ประจวบคีรีขันธ์		77120 032-623639-42

สาขาสมุทรสาคร 927/300	ถ.เศรษฐกิจ	1	ต.มหาชัย	อ.เมือง	จ.สมุทรสาคร		74000 034-421407-10

สาขาย่อย	ราชบุรี 122/9			ถ.เพชรเกษม		ต.หน้าเมือง	อ.เมือง	จ.ราชบุรี	70000 032-332451-2

สาขาย่อย	กาญจนบุรี 25/1-2		ถ.บวร		ต.บ้านเหนือ		อ.เมือง	จ.กาญจนบุรี	71000 034-515060,	034-515075-77

สาขาย่อย	บิ๊กซีพระนครศรีอยุธยา 80		ม.2		ต.บ้านกรด		อ.บางปะอิน		จ.พระนครศรีอยุธยา	13160 085-661-7871

สาขาลพบุรี 61/1	ม.	1	ถนนพหลโยธิน		ตำาบลท่าศาลา		อำาเภอเมือง		จังหวัดลพบุรี		15000 036-784468-71

ศูนย์สมุทรสงคราม 74/19-20		ถ.พระรามที่	2		ต.แม่กลอง	อ.เมือง	จ.สมุทรสงคราม		75000 034-723410-2

ศูนย์สุพรรณบุรี 74	ถ.มาลัยแมน		ต.ท่าพี่เลี้ยง		อ.เมือง		จ.สุพรรณบุรี		72000 035-522029

ศูนย์นครนายก 147-8	ม.10	ถ.สุวรรณศร	ต.บ้านนา	อ.บ้านนา	จ.นครนายก		26110 037-382399

สาขาย่อย	พอร์โต้	ชิโน่ 99/120	ห้องเลขที่	KIOSK103		อาคารศูนย์การค้าพอร์โต้	ชิโน่		อาคาร	A		ชั้น	1		ม.	4		ต.นาดี	อ.เมืองสมุทรสาคร	จ.สมุทรสาคร	74000 081-937-0217

สาขาย่อย	บิ๊กซี	นครปฐม 754	ห้องเลขที่	2CL37	ศูนย์การค้า	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สาขานครปฐม	ชั้น	2	ถ.เพชรเกษม	ต.ห้วยจรเข้	อ.เมืองนครปฐม	จ.นครปฐม	73000 084-7517463

สาขาเพชรบุรี 500/1	ม.	6	ต.บ้านหม้อ	อ.เมืองเพชรบุรี	จ.เพชรบุรี		76000 032-474893-6

สาขาย่อย	บิ๊กซี	อ้อมใหญ่ 17/17	ห้อง	GCN017	อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สาขาอ้อมใหญ่	ชั้น	G-IN	ม.	8	ต.อ้อมใหญ่	อ.สามพราน	จ.นครปฐม	73160 085-661-8015

สาขาย่อย	บิ๊กซี	สมุทรสาคร 79	ห้อง	2CLPO003	ชั้น	2-IN		ศูนย์การค้าบิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สาขามหาชัย	ม.	8	ต.ท่าทราย	อ.เมืองสมุทรสาคร	จ.สมุทรสาคร	74000 089-927-9318

ภาคตะวันออก

สาขาชลบุรี 	90/353-356		ม.3			ถ.สายเสม็ด-อ่างศิลา			ต.เสม็ด			อ.เมืองชลบุรี				จ.ชลบุรี			20000 038-193700-7		

สาขากบินทร์บุรี 81/8-9	ม.16		ถ.ทางหลวงหมายเลข	304		ต.เมืองเก่า	อ.กบินทร์บุรี	จ.ปราจีนบุรี	25110 037-208409-11

สาขาจันทบุรี 17/34-35	ม.3	ถ.รักศักดิ์ชมูล		ต.ท่าช้าง	อ.เมือง	จ.จันทบุรี	22000 039-313189-90,	039-131139

สาขาฉะเชิงเทรา 29			ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง		ต.หน้าเมือง			อ.เมืองฉะเชิงเทรา				จ.ฉะเชิงเทรา				24000	 038-513209	-	12	

สาขาพัทยา 1/44-45		ม.	6		ต.นาเกลือ		อ.บางละมุง		จ.ชลบุรี		20150 038-424976-8	

สาขาสระแก้ว 46	ม.	2		ถ.สุวรรณศร			ต.สระแก้ว			อ.เมืองสระแก้ว			จ.สระแก้ว			27000 037-421922	-3,	037-

421950-1

สาขาระยอง	2	(ถนนสุขุมวิท) 171/2		ถ.สุขุมวิท		ต.เชิงเนิน		อ.เมืองระยอง		จ.ระยอง		21000 038-624026-9
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ส�ข�/ศูนย์บริก�ร   ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

ภ�คเหนือ

สาขาเชียงใหม่ 134/2	ม.4	ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์		ต.ท่าศาลา	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่		50000 053-246744-7

สาขาพิษณุโลก 116/3-4	ถ.สิงห์วัฒน์	ต.บ้านคลอง		อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	65000 055-216978-81

สาขาเพชรบูรณ์ 9/15		ม.2	ถ.นิกรบำารุง	ต.สะเดียง	อ.เมือง	จ.เพชรบูรณ์		67000 056-720381,	056-725992

สาขานครสวรรค์ 282/10-11ม.10	ถ.พหลโยธิน	ต.นครสวรรค์ตก	อ.เมือง	จ.นครสวรรค์	60000 056-220806-7

สาขาเชียงราย 862/7-8		ถ.ทางหลวงแผ่นดิน1	ต.เวียง	อ.เมือง	จ.เชียงราย	57000 053-719587,	053-712392	,	

053-719453

สาขากำาแพงเพชร 146/7-8		ม.3	ถ.สายกำาแพงเพชร-สุโขทัย		ต.นครชุม	อ.เมือง	จ.กำาแพงเพชร	62000 055-799971-4

สาขาอุตรดิตถ์ 269/3-4	ถ.บรมอาสน์	ต.ท่าอิฐ	อ.เมือง	จ.อุตรดิตถ์	53000 055-434715-8

สาขาแพร่ 50/9-10	ม.7	ถ.ยันตรกิจโกศล		ต.นาจักร	อ.เมือง		จ.แพร่		54000 054-523142,	054-523249,	

054-523360

สาขาลำาปาง 138/67-68	ถ.พลโยธิน	ต.สวนดอก	อ.เมืองลำาปาง	จ.ลำาปาง	52000	 054-218333,	054-224056,	

054-224003

สาขาพะเยา 242	/5-6	ถ.พหลโยธิน		ต.แม่ต๋ำา		อ.เมือง	จ.พะเยา		56000 054-482015-8

สาขาพิจิตร 1/99-100		ถ.สระหลวง		ต.ในเมือง		อ.เมืองพิจิตร		จ.พิจิตร		66000 056-615226-8,	056-615216

สาขาย่อยตาก 6/10-11		ถ.พหลโยธิน		ต.หนองหลวง		อ.เมือง	จ.ตาก	63000 055-515698,	055-515749

สาขาย่อย	สุโขทัย	 	16/4-5		ม.	9		ต.ปากแคว		อ.เมือง		จ.สุโขทัย		64000	 055-613262-3

สาขาย่อย	น่าน 7/25-26		ถนนเจ้าฟ้า		ตำาบลในเวียง		อำาเภอเมืองน่าน	จ.น่าน		55000 054-775081,	054-775083	

สาขาย่อย	อุทัยธานี		 38			ถ.พหลโยธิน		ต.อุทัยใหม่	อ.เมือง		จ.อุทัยธานี		61000		 056-571251,056-571253

สาขาย่อย	ประตูเชียงใหม่ 1/5		ถ.อัษฎาธร	ต.ศรีภูมิ		อ.เมืองเชียงใหม่		จ.เชียงใหม่	50000 053-233570

สาขาย่อย	หางดง 229/1		ม.	13		ต.บ้านแหวน		อ.หางดง		จ.เชียงใหม่	50230 053-442461-2

สาขาย่อย	ฝาง 602/3	ม.5		ต.เวียง		อ.ฝาง		จ.เชียงใหม่		50110 053-451832-3

สาขาย่อย	ลำาพูน		 333/5-6		ม.	4	ตำาบลบ้านกลาง		อำาเภอเมืองลำาพูน		จังหวัดลำาพูน				51000 053-582055-56

สาขาย่อย	เซ็นทรัล	เชียงราย 99/9	ห้อง	K227	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย	ชั้น	2	ม.	13	ต.รอบเวียง	อ.เมืองเชียงราย	จ.เชียงราย	57000 081-9362515

สาขาย่อย	แม่สอด 75/9	ถ.สายเอเชีย	ต.แม่สอด	อ.แม่สอด	จ.ตาก	63110	 055-531560-1

สาขาย่อย	เซ็นทรัลเฟสติวัล	เชียงใหม่ 99,99/1,99/2	หมู่	4	ห้อง	K310		ชั้นที่	3	อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล	เฟสติวัล	เชียงใหม่	ต.ฟ้าฮ่าม	อ.เมืองเชียงใหม่	จ.เชียงใหม่	50000 092-2690356

สาขาย่อย	เซ็นทรัลพลาซา	ลำาปาง 319		ห้องเลขที่	K209		ชั้นที่	2		อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	ลำาปาง		ถ.ไฮเวย์-ลำาปาง-งาว		ต.สวนดอก		อ.เมืองลำาปาง		จ.ลำาปาง			52100 092-2798154

สาขาย่อย	ชัยนาท 71		ถ.พหลโยธิน		ต.บ้านกล้วย		อ.เมืองชัยนาท		จ.ชัยนาท		17000 056-414384-5

สาขาย่อย	บิ๊กซี	พิษณุโลก 939	ห้องเลขที่	2GCN031	อาคารศูนย์การค้าบิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สาขาพิษณุโลก		ชั้นที่	2		ถ.พิชัยสงคราม		ต.ในเมือง		อ.เมืองพิษณุโลก		

จ.พิษณุโลก			65000

089-9279056

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขานครราชสีมา 867/10-11	ถ.มิตรภาพ		ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา		30000 044-261795-804

สาขาขอนแก่น 381/32	หมู่ที่	17	ถ.มิตรภาพ	ต.ในเมือง	อ.เมือง		จ.ขอนแก่น		40000 	043-468834-40		

สาขามุกดาหาร 58/7-9		ถ.ชยางกูร		ต.มุกดาหาร		อ.เมือง		จ.มุกดาหาร		49000 042-615141-8

สาขาอุดรธานี 623	-	624		ม.7	ต.หมูม่น		อ.เมือง		จ.อุดรธานี		41000 042-126441-9

สาขาร้อยเอ็ด 306		ม.16	ถ.เทวาภิบาล	ต.เหนือเมือง		อ.เมือง		จ.	ร้อยเอ็ด		45000 043-516022-29

สาขาสุรินทร์ 82/115-116	ถ.	สระโบราณ	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.สุรินทร์	32000	 044-513675	,	044-513654	,	

044-513640

สาขาอุบลราชธานี 756/3	ถ.ชยางกูร	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี		34000 045-283815-6

สาขาสกลนคร 39/7-8		ม.11		ถ.บ้านธาตุ		ต.ธาตุเชิงชุม		อ.เมือง		จ.สกลนคร		47000 042-713181	,	042-713103

สาขาบุรีรัมย์ 8/3-4		ถ.ปลัดเมือง		ต.ในเมือง		อ.เมือง	จ.บุรีรัมย์	31000 044-601822-5

สาขาหนองคาย 	644/6-7			ม.	4			ถ.เสด็จ		ต.มีชัย		อ.เมือง		จ.หนองคาย			43000 042-411079,042-411084,	

042-411097,	042-411022	

สาขาชัยภูมิ 18/10-11	ถ.ชัยภูมิ	-สีคิ้ว	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ชัยภูมิ		36000 044-813359-62

สาขากาฬสินธุ์ 189/7	ถ.เกษตรสมบูรณ์		ต.กาฬสินธุ์		อ.เมือง	จ.กาฬสินธุ์	46000	 043-816200-3

สาขาย่อย	ยโสธร 232		ถ.แจ้งสนิท	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ยโสธร	35000 045-712003	,	045-714008

สาขาศรีสะเกษ 84/23-24		ม.10	ถ.ทองมาก	ต.โพธิ์	อ.เมือง		จ.ศรีสะเกษ				33000 045-644151-4

สาขาย่อย	นครพนม 381/14		ถ.นิตโย		ต.ในเมือง	อ.เมือง		จ.นครพนม	48000 042-514351	,	042-514353

สาขาย่อย	ปากช่อง 492/2			ถ.มิตรภาพ			ต.ปากช่อง		อ.ปากช่อง		จ.นครราชสีมา	30130 044-316771-2

สาขาเลย 28/3		ถนนมลิวรรณ		ต.กุดป่อง		อ.เมืองเลย		จ.เลย			42000 042-814811,	042-814822	,	

042-814833

สาขาย่อย	มหาสารคาม		 1/15-16		ถ.นครสวรรค์		ต.ตลาด	อ.เมืองมหาสารคาม		จ.มหาสารคาม			44000		 043-970617-8

สาขาย่อย	เซ็นทรัลพลาซา	ขอนแก่น 99	ห้อง	RMU205	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	ขอนแก่น		ชั้นที่	2		ถ.ศรีจันทร์			ต.ในเมือง		อ.เมืองขอนแก่น		จ.ขอนแก่น		40000 089-9578650

สาขาย่อย	บึงกาฬ 	421		ม.	9		ต.บึงกาฬ		อ.เมืองบึงกาฬ		จ.บึงกาฬ		38000 042-491593-4	

สาขาย่อย	หนองบัวลำาภู 61/5		ม.	2		ต.ลำาภู		อ.เมืองหนองบัวลำาภู		จ.หนองบัวลำาภู		39000 042-312563-4

สาขาย่อย	บิ๊กซี	อุบลราชธานี 92	ห้อง	GCL027,028	ศูนย์การค้าบิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สาขาอุบลราชธานี	ชั้น	G-IN	ซ.ธรรมวิถี4	ถ.ธรรมวิถี	ต.ในเมือง	อ.เมืองอุบลราชธานี		

จ.อุบลราชธานี	34000

061-4120278
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ส�ข�/ศูนย์บริก�ร   ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

ภ�คใต้

สาขาสุราษฎร์ธานี 74/19-20		ม.2		ถ.ศรีวิชัย			ต.มะขามเตี้ย		อ.เมือง			จ.สุราษฎร์ธานี		84000 077-221590-9	,	077-

288781-2

สาขานครศรีธรรมราช 43/5-7		ถ.พัฒนาการคูขวาง		ต.ในเมือง		อ.เมือง		จ.นครศรีธรรมราช		80000 075-357178	-80

สาขากระบี่ 50/10-11		ถ.ศรีพังงา		ต.กระบี่ใหญ่		อ.เมือง		จ.กระบี่		81000 075-663859-63

สาขาตรัง 69/34-35		ถ.เพลินพิทักษ์		ต.ทับเที่ยง		อ.เมือง		จ.	ตรัง		92000 075-213921-4

สาขาหาดใหญ่ 374		ถ.สามชัย		ต.หาดใหญ่		อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา		90110 074-220218-9	,	074-

220256-7

สาขายะลา 47-49			ถ.เทศบาล	1			ต.สะเตง		อ.เมืองยะลา			จ.ยะลา		95000 073-222881-3

สาขาพัทลุง 36/1		ถ.เอเซีย		ต.คูหาสวรรค์		อ.เมือง		จ.พัทลุง		93000 074-671880-3

สาขาชุมพร 51/4-5		ม.1		ถ.เพชรเกษม		ต.บ้านนา		อ.เมือง		จ.ชุมพร		86000 077-534629-31

สาขาภูเก็ต 69/1-2		ม.1		ถ.เทพกระษัตรี		ต.เกาะแก้ว	อ.เมือง		จ.ภูเก็ต		83000 076-377921-4

สาขาระนอง 50/25-26		ม.	1	ถ.เพชรเกษม		ต.บางริ้น		อ.เมือง			จ.ระนอง		85000 077-823473-75

สาขาย่อย	สตูล		 708/2	ม.	4		ต.คลองขุด		อ.เมืองสตูล		จ.สตูล		91000 074-725208-9	

สาขาย่อย	เกาะสมุย 12/80		ม.	1	ถ.สายรอบเกาะ		ต.แม่น้ำา		อ.เกาะสมุย	จ.สุราษฎร์ธานี		84140 077-332119-20

สาขาย่อย	พังงา 479	ถ.เพชรเกษม	(ตรงข้าม	ร.พ.พังงา)	ต.ท้ายช้าง	อ.เมือง	จ.พังงา	82000 076-413347-8

สาขาย่อย	สงขลา 593	ถ.ไทรบุรี	ต.บ่อยาง	อ.เมือง	จ.สงขลา	90000 074-322773-4

สาขาย่อย	นราธิวาส 143/11		ถ.สุริยะประดิษฐ์		ต.บางนาค		อ.เมืองนราธิวาส		จ.นราธิวาส		96000	 073-511780	,	073-511782

สาขาย่อย	หาดใหญ่ใน 1139/7		ถ.เพชรเกษม			ต.หาดใหญ่			อ.หาดใหญ่		จ.สงขลา		90110 074-258832-3

สาขาย่อย	หลังสวน 34/7	ถ.เขาเงิน	ต.หลังสวน	อ.หลังสวน	จ.ชุมพร		86110 077-545214-5

ศูนย์ปัตตานี 49/3-6	ถ.กลาพอ		ต.อาเนาะรู			อ.เมือง		จ.ปัตตานี		94000 073-450779

สาขาย่อย	ทุ่งสง 595/3		ม.	1		ต.ชะมาย		อ.ทุ่งสง		จ.นครศรีธรรมราช		80110 075-411346	,075-411374	

สาขาย่อย	บิ๊กซี	สุราษฎร์ธานี 130	ห้อง	GCLPO004/1	ชั้น	G-IN	ศูนย์การค้าบิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	สาขาสุราษฎร์ธานี		ม.	1	ถ.เลี่ยงเมือง	ต.บางกุ้ง	อ.เมืองสุราษฎร์ธานี		

จ.สุราษฎร์ธานี		84000

092-2650275

สาขาย่อย	เวียงสระ 132/17		ม.	4		ต.บ้านส้อง		อ.เวียงสระ			จ.สุราษฎร์ธานี		84190 077-361104	,	077-361145

สาขาย่อย	สะเดา 	95			ถ.กาญจนวนิชย์		ต.สะเดา		อ.สะเดา			จ.สงขลา		90120 074-411836-7

สาขาย่อย	ตะกั่วป่า 112		ถ.ศรีเมือง		ต.ตะกั่วป่า		อ.ตะกั่วป่า		จ.พังงา		82110 076-424324-26

สาขานครศรีธรรมราช	2	(หัวอิฐ) 91/37		ม.	1		ถ.กะโรม			ต.โพธิ์เสด็จ			อ.เมืองนครศรีธรรมราช		จ.นครศรีธรรมราช			80000 075-342027-8	
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 Thailand experienced economic recovery in 2017 with GDP grew by 3.9 percent. This growth was due 

to improved export, supported by the recovery of trade counterparties, and the tourism industry. Consumption 

growth rate was modest while private investment growth rate was weak. Competition in insurance industry, 

especially in motor insurance, remained intense throughout the year. As a result, it was challenging for the 

Company to balance between maintaining market share whilst retaining profitability. On the investment front, 

the Company invested higher proportion in assets with higher expected return to compensate for the low 

return of fixed-income securities under low policy interest rate environment.

 In 2017, the Company earned written gross premium of 8,965.2 million Baht, representing a 1.3  

percent decrease over the previous financial year as a result of our underwriting policy. However, the profitability 

in terms of net profit after tax increased 7.6% over the year 2016, to 901.7 million Baht owing to increasing 

underwriting profit. Our financial position remained strong with Capital Adequacy Ratio (CAR) of 547.4 percent 

as of 30 September 2017 higher than the statutory required minimum of 140 percent.

 The Company is fully aware of the rapidly changing customer behavior from the effects of digital economy 

transformation, new technologies and emerging of FINTECH and INSURTECH. Therefore, the Company 

has taken continuous actions to apply new technology in our work process to improve efficiency and customer 

satisfaction. The Company acknowledges the importance of continuously improving work process, human 

resources and technologies so that the Company’s well-planned strategy can be executed, aiming to cope 

with aforementioned changes and achieving long-term sustainable growth.  

 Throughout the years, the management has retained the Company’s commitment to develop and 

deliver innovative products and services. As an insurance company, we have also been careful and mindful 

of our approach to prudent risk management, not only on the underwriting and operation sides but also on 

the investment risk management and risks related to technologies.

 On behalf of the Board of Directors, I would like to express my gratitude to all our clients, business 

partners and shareholders for their confidence, trust and support. I would also like to thank our staff and 

management team who have worked with dedication and determination that led us to achieve good  

performance amid severe competition. I believe that the Company will move forward into its 68
th
 year with 

commitment and confidence to sustain our long-term competitiveness.

 

         (Mr. Reungvit Dusdeesurapot)

           Chairman

Message From The Chairman
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General information and 

other important information

General information

 Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited has been operated since 27 January 1951 with 

registered capital of THB 2 million. The Company provides a wild range of non-life insurance services and 

was registered as a public company on 16 May 1994.

Head Office   313 Srinakarin Road, Huamark, Bangapi, Bangkok 10240

    Tel. : 0-2378-7000  Fax. : 0-2377-3322  Call Center : 1596

Home Page   www.smk.co.th

Company registration  0107537001641

Registered Share Capital 200 Million Baht , 200,000,000 common share, Baht 1 par value.

Issued and fully paid capital 200 Million Baht , 200,000,000 common share, Baht 1 par value.

** The Company does not invest in any juristic person 10 percent or more.

Reference Person

    Registrar

    Thailand Securities Depository Co., Ltd.

    93  14th   Floor The Stock Exchange of Thailand Building    

    Ratchadapisek Road, Dindang, Bangkok 10400

    Tel. 0-2009-9000  Fax: 0-2009-9992-3        

    Auditor

    Miss Somjai Khunapasut, C.P.A. Registration No. 4499 or 

    Miss Ratana Jala , C.P.A. Registration No. 3734 or 

    Miss Rachada   Yongsawadvanich, C.P.A.

     Registration No. 4951 

    EY Office Limited

    33rd  Floor, Lake Rajada Ogffice Complex

    193/136-137 Rajadapisek Road, Bangkok 10110

    Tel. 0-2264-0777  Fax: 0-2264-0789 – 90

    Legal Advisor

    Thammaniti Legal Office Co., Ltd.

    4th  Floor, Nai Lert Building 

    2/4 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

    Tel. 0-2252-1260  Fax: 0-2252-1104

    Other important information

    No other information that may affect the decision of investors 

     significantly.

** Investors can learn more on the issuing company’s annual statement (Form 56-1) shown in  

www.sec.or.th or the company’s website : www.smk.co.th
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Financial Summary

(UNIT: 1,000 BAHT)

2017 2016 2015

Results of Insurance Operation   

   Total Premium Written  8,965,272  9,085,297  9,989,171 

   Net Premium Written  8,630,783    8,807,594    9,680,434 

   Claims and losses adjustment expenses  5,171,143   6,096,686   6,027,998 

   Profit from underwriting  610,191     479,636     616,734 

   Profit from investments  515,880     499,089     440,505 

Financial Position   

   Total assets  14,485,165   14,071,646   14,322,778 

   Total liabilities  8,572,593   8,953,453   9,943,249 

   Total equity  5,912,572    5,118,193    4,379,528 

   Book Value (Baht)  29.56       25.59*       218.98 

Statement of Income   

   Net profit  901,702      838,163      886,381 

   Net profit per share (Baht)  4.51         4.19*         44.32 

   Dividend per share (Baht) 2.03** 1.798* 17.28

Financial Ratios Highlight   

   Current ratio (times) 1.56 1.45 1.32

   Premium receivables turnover (days) 36.21 35.94 34.92

   Loss ratio (%) 60.55 65.32 63.18

   Gross profit margin (%) 7.07 5.45 6.37

   Underwriting expenses ratio (%) 33.52 30.67 31.54

   Return on investment (%) 3.99 4.24 3.74

   Net profit margin (%) 9.81 8.36 8.70

   Return on equity (%) 16.35 17.65 21.09

   Return on total assets (%) 6.32 5.90 6.32

   Debt to equity ratio (times) 1.45 1.75 2.27

* The AGM 2016, held on 19 April 2016, resolved to approve the change in par value from 10 Baht per    

  share, 20 million shares to 1 Baht per share, 200 million shares.

** to be approved by the Y2018 AGM
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Mr. Reungvit  Dusdeesurapot

Position  Chairman / Chairman of Investment Committee / Chairman of

   Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee

Date of Appointment  11 July 1996
Age  59 years old
Shareholding as at 31 December 2017  7.49% (Direct Shareholding) , 5.36% (Indirect Shareholding)

Family relationship between the management  Brother of 

   Mrs. Anchulee Gunavibool 

   Mr. Reungdej  Dusdeesurapoj

   Mrs. Suwimol  Chayavoraprapa

Education Qualification    Master’s Degree (Economics) University of Oxford

Training experience from Thai Institute  Director Accredition Program Class 10/2004

Of Director (IOD)  Role of the Chairman Program Class 18/2008

Working Experience  CEO, Seamico Securities Public Co., Ltd.

 Executive Director, Raimon Land Public Co., Ltd.

 Deputy Secretary General to Prime Minister, The Prime Minister’s office

 Advisor to Deputy Prime Minister

 Member of Parliament

Present  Executive Chairman, Thai Strategic Capital Ltd.

 Director, Dusdeesurapot Holding Co., Ltd.

Mr. Reungdej  Dusdeesurapoj

Position  Director /CEO / Managing Director / Member of Investment Committee /

   Member of  Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee

Date of Appointment  16 May 1994

Age  57 years old
Shareholding as at 31 December 2017  7.44% (Direct Shareholding) , 5.33% (Indirect Shareholding)

Family relationship between the management  Brother of

    Mrs. Anchulee Gunavibool

   Mr. Reungvit  Dusdeesurapot

   Mrs. Suwimol  Chayavoraprapa

Education Qualification  Master’s Degree (MBA) Sasin Graduate Institute of

    Business Administration of Chulalongkorn University

Training experience from Thai Institute  Director Certification Program Class 38/2003

Of Director (IOD)  Director Accreditation Program Class 5/2003

Working Experience  Chairman, Road Victims Protection Company Limited

 Director, T.I.I. Co., Ltd. (Thailand Insurance Institute)

 Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

   • Deputy Managing Director

 Director, Road Victims Protection Company Limited

Present  Director, Thai Insurers Datanet Company Limited

 Executive Director, The General Insurance Association

 Director, Dusdeesurapot Holding Co., Ltd.

Board Of Directors
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Mrs. Suwimol  Chayavoraprapa

Position  Director / Executive Director / Member of Investment Committee

Date of Appointment  16 May 1994

Age  54  years old
Shareholding as at 31 December 2017  4.16% (Direct Shareholding) , 2.98% (Indirect Shareholding)

Family relationship between the management  Sister of

    Mrs. Anchulee Gunavibool

   Mr. Reungvit  Dusdeesurapot

   Mr. Reungdej  Dusdeesurapoj

Education Qualification  Master’s Degree (MBA) University of Missouri, USA.

Training experience from Thai Institute  Director Accreditation Program Class 2/2003

Of Director (IOD)

Working Experience  Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

    • Deputy Managing Director and Chief Financial Officer

    • Investment Departmment Manager

 Director, Dusdeesurapot Holding Co., Ltd.

Mr. Stewart Michael Langdon

Position  Director

Date of Appointment  9 February 2015
Age  39 years old
Shareholding as at 31 December 2017  0%
Family relationship between the management  -
Education Qualification  LLB (Hons), Aberdeen University

Training experience from Thai Institute  -
Of Director (IOD)

Working Experience  Vice Pressident - Rothschild (Middle East) Limited

 Executive - Ernst & Young

Present  Partner - LeapFrog Investment 

Mr. Pradit Rodloytuk

Position  Director / Executive Director / Member of Investment Committee /

   Chairman of Risk Management Committee / Member of Nomination,

   Remuneration, and Corporate Governance Committee

Date of Appointment  16 May 1994

Age  83 years old
Shareholding as at 31 December 2017  1.98%
Family relationship between the management  -
Education Qualification  Master’s Degree (Accounting) Thammasat University

Training experience from Thai Institute  Director Accreditation Program class 69/2008

Of Director (IOD)

Present  Managing Partner, AST Master Company Limited

Mrs. Anchulee Gunavibool

Position  Director

Date of Appointment  16 May 1994
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Age  60 years old
Shareholding as at 31 December 2017  4.31% (Direct Shareholding) , 3.08% (Indirect Shareholding)

Family relationship between the management  Sister of

   Mr. Reungvit  Dusdeesurapot

   Mr. Reungdej Dusdeesurapoj

   Mrs. Suwimol Chayavoraprapa

Education Qualification  Bachelor’s Degree (Financial) Assumption University 

Training experience from Thai Institute  -
Of Director (IOD)

Working Experience  Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

   • Director, Executive Director and Deputy Managing Director

Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak

Position  Independent Director / Chairman of Audit Committee / Member of

   Nomination,  Remuneration, and Corporate Governance Committee

Date of Appointment  19 April 2016

Age  55 years old
Shareholding as at 31 December 2017  0%
Family relationship between the management  -
Education Qualification  Bachelor’s Degree - Commerce & Accountancy, Thammasat University

Training experience from Thai Institute  Director Certification Program Class 0/2000

Of Director (IOD)  RCC Class 3/2007    CDC Class 8/2014

 Successful Formulation & Execution of Strategy Class 4/2009

Working Experience  Director, Managing Director Professional Outsourcing Solutions Co., Ltd.

 Director, Managing Director Accounting & Business Advisory Co., Ltd.

 Executive Director Arthur Andersen Thailand’s Group of companies

 Associate Director SGV- Na-Thalang Co., Ltd

Present  Independent Director / Audit Committee Member Pruksa Real Estate Plc.

 Independent Director / Audit Committee Member / Risk Management Member 

   Chairman of Nomination and Remuneration / Pruksa Holding Plc.

 Independent Director / Audit Committee Member Srisawad Corporation 

 Chairman / Chairman of Audit Committee Alla Plc.

 Independent Director / Chairman of Audit Committee AutoCorp Holding Plc.

 Director Smile P Co., Ltd

 Director F & A Solution Co., Ltd.

Dr. Chatchavalit   Saravari

Position  Independent Director / Member of Audit Committee / Member of   

   Nomination, Remuneration, and Corporate Governance Committee

Date of Appointment  20 April 2017

Age  62 years old
Shareholding as at 31 December 2017  0%
Family relationship between the management  -
Education Qualification  D.Eng. (Information Processing) , Tokyo Institute of Technology

Training experience from Thai Institute  CDC Class 6/2012

Of Director (IOD)
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Working Experience  Defence Technology Institute (Public Organization) Ministry of Defence

Present  Part-Time Lecture, Human Resources Management Program Thammasat University

 Managing Director Trusted Reform Co.,Ltd.

Mr.Vinai  Vittavasgarnvej

Position  Independent Director / Member of Audit Committee / 

   Member of Risk Management Committee

Date of Appointment  9 December 2016

Age  67 years old
Shareholding as at 31 December 2017  0%
Family relationship between the management  -
Education Qualification  Master of Politics ,  Thammasat University

Training experience from Thai Institute  Director Certification Program Class 77/2006

Of Director (IOD)  Audit Committee Program Class 40/2012

Working Experience  Director General, The Revenue Department, Ministry of Finance

 President, the Government Savings Bank

 Director General, The Treasury Department, Ministry of Finance

 Chairman, Dhanarak Asset Development Company Limited

 Chairman of Executive Committee, Secondary Mortgage Corporation

Present  Chairman, Bangkok Dec-con Plc.

 Chairman of Audit Committee, Ekarat Engineering Plc.

 Chairman and Independent  Director , Sahamitr Pressure Container Plc.

 Independent  Director / Vice Chairman / Chairman of Audit

 Committee,Sriwawad  Power 1979 Plc.

Miss Thanomsri Synsukpermpoon

Position  Director / Company Secretary / Secretary to Nomination,

   Remuneration and Corporate Governance Committee

Date of Appointment  26 April 2012

Age  60 years old
Shareholding as at 31 December 2017  0.012%
Family relationship between the management  -
Education Qualification  Master’s Degree (Master of Management) Sasin

   Graduate  Institute of Business Administration of

   Chulalongkorn  University

Training experience from Thai Institute  Directors Certification Program Class 100/2013

Of Director (IOD)  BRP Class 17/2015

 AACP Class 26/2017

Working Experience  Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

    • Senior Vice President & Manager (Investment)

    • BOD Secretary

    • Assistant Managing Director

       Financial & Investment and Company Secretary

Present  Director & BOD Secretary, Syn Mun Kong Insurance Plc. 

Remark : All directors have no criminal record in the past 10 years.
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Mr. Sutip Ratanarat  

Position  Deputy Managing Director Motor Claim

Date of Appointment  1 April 2015

Age  61 years old
Shareholding as at 31 December 2017  0.001%
Education Qualification  Master’s Degree of  Public Administration (MPA) Pathumthani University

Working Experience  Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

    • AMD Motor Claim

Mr. Prayat Thitathummakul

Position  Deputy Managing Director Business & Regional Administration

Date of Appointment  1 April 2015

Age  59 years old
Shareholding as at 31 December 2017  0.002%
Education Qualification  Master’s Degree of  Science Kasetsart University

Working Experience  Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

    • AMD Regional Administration

Present  Director , Road Victims Protection Co., Ltd.

Mrs. Veena Niramarnsakul

Position  Deputy Managing Director Accounting, Credit Management & Compliance

Date of Appointment  1 April 2015

Age  57 years old
Shareholding as at 31 December 2017  0.016%
Education Qualification  Master’s Degree (MBA) Thammasat University

Working Experience  Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

     • AMD Accounting & Credit Management

Mr. Surapong Vongsopanagul

Position  Assistant Managing Director IT and System & Development

Date of Appointment  1 March 2015

Age  53 years old
Shareholding as at 31 December 2017  0.002%
Education Qualification  Master’s Degree (MBA) Thammasat University 

Working Experience  The Stock Exchange of Thailand

    • Head - Post Trade and Share Registrar System Dept.

Mr. Nusonti Nilwong

Position  Assistant Managing Director Central Motor Claim

Date of Appointment  1 April 2015

Age  56 years old
Shareholding as at 31 December 2017  0%
Education Qualification  Master’s Degree (MBA) Ramkamhang University 

Working Experience  Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

    • VP & Manager Central Motor Claim

    • SVP & Senior Manager Central Motor Claim

Miss Montarat Navarat

Position  Assistant Managing Director Business & Regional Administration

Date of Appointment  1 April 2017

Age  46 years old
Shareholding as at 31 December 2017  0.001%
Education Qualification  Bachelor’s Degree Ramkamhang University 

Working Experience  Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

    • VP & Manager Call Center

Executive and Administrative Officers

Remark : All executive officers have no criminal record in the past 10 years.
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List Position

 Mr. Tara          Vanalabpattana  Senior Vice President Investment

 Mr. Vichira        Loychaiyaphum  Vice President Information Technology

 Miss Orapin       Anantarakitti  Vice President Human Resource Management    

 Miss Waleerat    Kulviroj  Vice President Collecting

 Mr. Amornsak    Srimongkolchai  Vice President Internal Audit

 Mr. Prasit         Dusdeesurapoj  Vice President  Financial Institutions

 Mr. Suchai        Dararattawee  Vice President Accounting

 Miss Saranya     Sondee  Vice President Administration

 Mrs. Arporn       Phurikhuntinate  Vice President Finance

 Mr. Komkrit       Tieamtanome  Vice President Central Motor Claim

 Mr. Dumri         Thuencheun  Vice President Northern Regional Administration

 Mr. Wichian       Prathaksakul  Vice President Southern Regional Administration

 Miss Preeyaporn Chareonkit  Vice President Corporate Communication

 Mr. Weera        Tongtae  Vice President Fire

 Mr. Prachan      Malawong  Vice President Provincial Motor Claim Administration

 Dr. Poodit        Mitrabhakdi  Vice President Human Resource Develoment

 Mrs. Eamorn     Xuto  Vice President Marine & Reinsurance

 Mr. Wutthikorn   U-thaijam  Assistant Vice President Central and Eastern Regional Administration (Claim)

 Mr. Chanyuth    Sangdang  Assistant Vice President Northeastern Regional Administration
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Policy and overall business operations

 Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited has been operated since 27 January 1951 with registered capital 

of THB 2 million , and 4 types of insurance at initial stage, i.e. motor insurance, fire insurance, marine insurance and 

miscellaneous insurance. The Company has steadily raised its capital in response to the business growth ; at momentarily, the 

Company’s registered capital comes up to THB 200 million. The Company is the first specialized motor insurance company 

listed on the Stock Exchange of Thailand (“SET”) in 1991. To meet the needs of the Company’s rapid growth as well as to 

improve its service quality, more branches and service centers have been opened, with 164 in operation countrywide at the 

end of 2017. 

Visions, Objectives, Goals and Operation Strategies of the Company

 The Company has defined its vision statement for all these past 15 years and makes a review and adjustment every 5 

year. For the 2017-2022 Vision Statement, it has been defined that the Company will be the leader of non-life insurance business 

in concern of service innovation and INSURTECH provided with high quality and potential personnel. The background 

of this said vision statement was that the Company has recognized the importance on building its product and service 

differentiation from competitors explicitly and continuously based on the potential of technology in the 4.0 era to apply the 

business. Over those past several years, the Company has succeeded in innovating and launching new products and service 

to the market in order to attain that set vision statement; for example, Motor insurance class 2+ 3+ with additional benefit 

of transportation expense compensation during the damaged car being repaired. The travel expense will be compensated 

regardless of whether the insured are the person who cause the accident or not. Branded garage insurance, the Company 

had figured out a way to reduce insurance premium for this type which is expensive and obstructs the opportunity to get 

vehicle repaired at authorized agencies. Another example is about the mileage-based insurance which has been one of its 

popular products since the day the Company launched and has been still demanded among consumers because of its clear 

benefits to customers. In other words, pay as you drive, drive less pay less; or By-Fit health insurance, the more your health 

fits, the more discounts you will get. 

 Missions

 The Company has set out 6 missions as follows:

 1. Responsible to the risks arising from insurance underwriting with fairness

 2. Have great responsibility to customers, shareholders, employees, business partners, traders, and other interested  

  parties

 3. Create and maintain the stability of the organization to become reliable to the public continually and sustainably

 4. Deliver good service to other people and continuously develop the products and services

 5. Have great social consciousness and participate in helping and developing society

 6. Involve in supporting and promoting non-life insurance business to become stable

 Changes and Development

 For the year 2015 - 2017 , the Company had no significant changes in the structures of shareholding, management , 

or business operation. The Company maintains its core business is non-life insurance which is clssified into 4 segments :

 1. Motor Insurance

 2. Fire Insurance

 3. Miscellaneous Insurance

 4. Marine and Transportation Insurance
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A significant developments in the business in the past year

Technology

 The company has policy on digital technology in order to develop future business align with the country digital 4.0 

policy. The company is aware of the importance of accelerating adaptation new technology to enhance competitiveness and 

closely monitor an incoming disruptive technologies. Due to technological change fast, businesses will be impacted at a higher 

level and faster than ever before. Digital era will reduce the need for low skill job. Technology can make a fast and seamless 

connection between business processes among ecosystem. Therefor most of work processed can be reduce or shorten so 

that the efficiency will be huge increasing. In addition, the digital era will change people’s daily living habits. The customer’s 

buying behavior will change radically. In the past  , a purchase decision process takes a little bit long time. It is time consuming 

to inquire many kinds of products from many sources. Now, the buyer will inquiry by checking the comparison web site, 

where the number of products are simultaneously comparing both quality and price at the same time.   With online payment, 

the buyer can pay for the goods immediately.

Company technological development year 2017 can be summarized as follows.

 1. The company has developed the mobile health application. For customers who have health insurance , application 

support to save the exercise and food taken history.  The system will help by processing those data to select the most  

appropriate health insurance for the customer. Just start using SMK Health App, aiming for fit & firm is not so far.

 2. According to Insurtech’s policy, the company is teaming up with UK’s leading startup to develop mobile applications 

to support both pay-as-you-drive and pay-how-you-drive telematics. The system will show both driving score and the 

distance traveled in each driving trip. For safe driving ,the customer will entitle to increase the opportunity to get special 

discount on policy renewal.

 3. The company has invested to improve the Microsoft CRM system to enhance the efficiency for customer relationship 

management and customer services.  It also a world class tool to support multiple sales channels management.

 4. The company has invested in the world class tool to build a flexible model of insurance premiums and claim. This 

advanced tool will be utilized by the team of actuaries.

 5. The company has received the certificate of electronic transactions according to the criteria of the Office of Insurance 

Commission. The certificate present for company’s safety standards.

 6. The company has developed a new policy e-form, which is called “E-Policy”, which reduces the time to send the 

policy to the customer and can be viewed on the Smart Phone. The company’s E-policy has an secured electronic signature, 

which is proven evidence of the company’s document.  

 7. IT network infrastructure improvement and Business Continuity Plan (BCP).

  7.1 The company has changed the core switch to extend the bandwidth of data transmission in the core network.

  7.2 The company upgraded the new firewall system.

  7.3 The company has regular tested the annual Business Continuity Plan for the year 2017, which pass all testing  

      all major systems as planned.

The Structure of Shareholding of the Company

 The Company has no subsidiary or joint venture company.

The Relationship with the Business Group of the Major Shareholders

 The Company is neither an affiliated company nor a part of business group of major shareholders. And the Company’s 

main business is not related to any business groups of major shareholders.



134 Annual Report 2017 / Syn Mun Kong Insurance Plc.

Business Features

Executed

by

% 

Shareholding

2017 2016 2015

MB % MB % MB %

Underwriting income

- Fire SMK - 130.43 1.43 145.22 1.46 132.51 1.31

- Motor SMK - 7,862.39 86.17 8,642.37 86.93 9,004.26 89.21

- Miscellaneous SMK - 644.58 7.06 644.49 6.48 511.32 5.07

- Marine SMK - 6.54 0.07 6.78 0.07 6.24 0.06

Total underwriting income 8,643.94 94.73 9,438.86 94.95 9,654.33 95.65

Investment income

- Net investment income SMK - 339.73 3.72 391.79 3.94 390.67 3.87

- Profit from investment SMK - 176.15 1.93 107.30 1.08 49.84 0.49

- Fair value gain (losses) on trading investments SMK - (35.29) (0.39) 3.40 0.03 (1.05) (0.01)

Total investment income 480.59 5.27 502.49 5.05 439.46 4.35

Total underwriting and investment income 9,124.53 100.00 9,941.35 100.00 10,093.79 100.00

At the present, the Company’s business operation is composed of :

 - Non-life insurance : This is recognized as the main business of the Company which is classified into 4 segments : 

Fire Insurance, Marine and Transportation Insurance, Motor Insurance and Miscellaneous Insurance.  

       - Investment : The Company has the policy on the management of operating surplus from Non-life Insurance segment 

into various kinds of investment including bank deposits, promissory notes, bonds, debentures, and other investments in 

stocks and unit trusts. However, the transactions must be complies with the Announcement on Other Investments of Insurance 

Companies by the Office of Insurance Commission (OIC).

Income Structure

Product or service features

 Non-life insurance is recognized as the main business of the Company which is classified into 4 segments :

 -  Motor Insurance

 The Company provides insurance service for those risks arisen from vehicles such as traffic collisions or rollover, 

or loss of the car, injury or loss of life of driver, passenger, and third parties, damages to the property of third parties, bail 

bond, and civil litigation. The Company classifies the types of insurance underwriting into: the Compulsory Motor Insurance 

under the Protection of Victims Injured by Vehicles Act, B.E.2535, and the Voluntary Motor Insurance; which is an agreement 

between buyer (insured) and seller (insurance company). Customers are able to choose the coverage up to their demands 

and financial capabilities. There are several options to suit the needs as follows:

 1.    Branded garage insurance is the 1st class insurance with a feature that the customer who buy an insurance could 

    get the insured car repaired at the dealer’s garages of that car brand.  

 2.    Mileage-based insurance is the 1st class insurance which is suitable for drivers who drives less than 70km per  

   day or less than 25,550km per year.

 3.   Motor 30 up is a comprehensive class one motor policy targeting at driver’s age of 30 years old and above. This 

    age group is considered to be a better driver as they are more matured, have moe driving experience and those 

    who have families also have tendency to be more cautious in driving their cars causing lower claims and are 

    therefore charged a lower premium rate than those under 30 years old group.
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 4.   2+ insurance is the special 2nd class insurance covering a case of collision (only with land vehicles), loss and fire 

    of the car, sum insured 100,000 – 1,000,000 Baht.

 5.    Up-to-you insurance is the 5th class insurance covering a case of collision (only with land vehicles), loss and fire 

    of the car. The insured can choose the liability, whichever that suits, for the body, loss and fire of the car.  

 6.  3 Plus insurance is the special 3rd class insurance covering other party’s car and the insured’s car (only with 

    land vehicles), sum insured 100,000 – 300,000 Baht.

 7.   Motor insurance class 2+ 3+ with additional benefit of transportation expense compensation during the damaged 

    car being repaired. The travel expense not exceeding to 2,000 Baht/year will be compensated regardless of whether 

    the insured are the person who cause the accident or not.

 -  Fire Insurance

 Covers the damage of property of insured, both movable and immovable properties, tangible and intangible assets, 

which was caused by fire as a main. The Company provides the insurance service for all types of fire such as fire insurance 

for residence and disaster, fire insurance for building, structure, furniture, stock, and machinery, for large and small businesses.  

 -   Miscellaneous Insurance

 Provides personal accident insurance coverage in case that the insured has got an accident and bodily injury, and if 

that injury causes the insured admitted to hospital or total disability, dismemberment, or death, the insurance company will 

be responsible for the costs and expenses incurred from the insured’s medical treatment or will compensate the insured or 

his/her beneficiaries in case that the insured become dismembered, disabled, or death, by giving a coverage per accident 24 

hours worldwide. It also covers other miscellaneous insurance which are not personal accident insurance; e.g. By-fit health 

insurance, cancer insurance, liberty insurance, travel insurance, theft insurance, and all risks insurance. 

 -  Marine and Transportation Insurance 

 Cover both international and domestic transportation. The Company’s insurance coverage ranges from transit by sea 

freight, air freight and land, which covers the risks of loss or damage to goods in transit arising from unanticipated accidents, 

e.g. ship capsized or run aground, fire, explosion, airplane crash, breakage, theft, etc.

Marketing and Competition

Marketing Policy  

 The Company’s marketing policy will be focused on the qualitative growth and place emphasis on risk selection under 

the careful risk management. Hence, insurance premium will be determined to cover the expected risks to reasonably assure 

that the Company will be able to pay for claims. Moreover, the Company concentrates on product variety to maximize the 

 potentiality and opportunity to approach target customers by the method of tailored insurance which is able to respond to 

specific needs of each group of consumers; for example, Branded garage insurance for customers who need assurance on 

the quality of repairing and parts but experience higher insurance premium in the market than acceptance. With an effective 

way of cost management of the Company, this allows the Company to set price of premium at an acceptable level of most  

customers and valuable for the purchase of Branded garage insurance. This is an important reason why the sales record of this 

mentioned product becomes successful in a very short time period. Mileage-based car insurance “drive less pay less” is also 

one of the illustrations of its leading in innovation, different thinking, and product designing, which responds to the market’s 

needs. Motor insurance class 2+3+ with additional benefit of transportation expense compensation during the damaged car 

being repaired. The travel expense will be compensated regardless of whether the insured are the person who cause the 

accident or not.
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 Furthermore, for non-motor insurance, the Company is the first company in Thailand launching new style products 

which are completely different and interesting to the market such as By-Fit health insurance penetrating to the group of 

exercise and health lovers. To say that, the sick opportunity is low when you have good health; then, the forfeit will be lower 

than those lack of health care. As a result, to be fair for health lover group, the Company will quote cheaper premium rates 

than those who give less importance on their health. In 2016 the Company launched Kids’ Health Insurance (Super kids), 

protection for children aged 1-14 years for following 5 hit diseases :- Influenca , Dengue fever , food poisoning, hand foot 

syndrome and dental care.

 In the year 2017, the Company focused on marketing in the digital age, therefore, we have a policy to accelerate and 

promote the performance of our employees, partners and agents / brokers, to support the flow of digital stream in terms of 

performance, increasing distribution channels and access to quality services or Insurtech such as the use of mobile phones 

and other modern applications, to facilitate customers and partners to access services and products in digital format.

 To confirm that the Company is paying attention to the current trend of Digital Disruption which began to affect the 

insurance industry and the business in current and near future, the Company has adjusted the vision of the Company by 

adding the sentence “Insurtech” into the old vision sentence to all departments in the organization so that all departments 

and stakeholders have been informed and are committed to the transition to the digital age truly together.

Classification of Customers and Target Customers

 Mostly, the customers are in middle to low level. The premium of customers in Bangkok area contributes 36.8% while 

of regional customers contributes 63.2%, spreading across all regions. For motor insurance, 84% is from personal vehicles 

whereas 16% is from commercial vehicles.

Sales Channels

 Regarding the sales channels, the Company has the policy to penetrate the markets through various channels in order 

to enhance its maximum customer approachability. Having several sales channels would facilitate convenience to consumers so 

that they can choose the suitable channels corresponding to their behavior. Some may require face-to-face conversation with 

the representatives whereas some may prefer teleconversation or an online contact for example. For this reason, the Company’s 

marketing channels have been specified to cover both traditional paths including through agents/brokers bancassurance, 

and modernized paths including through department stores, telemarketing, and internet.

Regarding multi-channels marketing, this method not only helps the Company approach several groups of target customers 

but also reduces risks of income agglomeration from any particular channel. Currently, the income portion of each sales 

channel is distributed optimally as follows: 23.28% from financial institutions and showroom, 13.35% from agents in Bangkok, 

34.72% from regional agents, 12.83% from brokers, 15.83% from direct sales. The dependency ratio on agents or large entities 

is also in satisfactory level. The premium from top 10 agents, compared to the 2017 average of total annual premium, is at 

27.52%. The dependency ratio on the highest rank is at 5.82%.

        The Company’s sales channels can be divided by types of products as follows:

- Both voluntary and compulsory motor insurance are distributed via agents for 50.42%; 13.04% from Bangkok agents and 

37.38% from regional agents, and distributed via financial institutions and brokers for 33.70%, and the rest is from direct sales.

- Sales channels for fire insurance relies on agents and brokers as the main channel with the proportion of 57.69%, 33.36% 

via financial institutions, and the rest via direct sales.

- Sales channels for personal accident and miscellaneous insurance relies on financial institutions  as a main with the 

proportion of 59.74%, 23.51% via agents and brokers, and the rest via direct sales.

        The Competition within the Industry

      At present, there are as many as 60 insurance companies operating in Thailand while the market share is rather 

agglomerated to a few companies. The top 10 insurance companies have taken up 62.17% of market share, with the top 

ranking company taking up 16.47%. Syn Mun Kong Public Company Limited occupies the 8th rank of market share, or 
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equivalent to 4.06%. Considering only the market share of motor insurance, the Company can occupy the 3rd rank of the 

market, which is equivalent to 6.22%.

 Insurance companies still rely on agents as their main channel of market expansion. However, today, Online Broker 

has increased in large amounts. There are websites that support customers to compare it could be expected that the online 

broker of insurance companies will be increased to enhance more efficient of the customer access in the digital era.

Industry Trend and its Competition in the Future

 1. The growth prospects of the non-life insurance industry is expected to have a positive direction more than a year 

2017. The Government has a clear policy to accelerate investment in the East Economic Corridor (EEC) as well as speeding 

up investment in large infrastructure.

 2. In long-term, the insurance’s industry still has the potential to grow so far. Thailand located on the center of  

ASEAN’s countries, so it would be advantages on the location and terrain. The foreign investors chose Thailand as a target 

to invest. Even though, the economy in the United States of America shows the sign of recovery, it is expected that the 

economic growth rate in the future could not compare with the economic growth rate in asian and southeast asian countries. 

In addition, the rate of accessing to insurance in Thailand is still low comparing with developed countries, so it could be 

expanded so far.

 Another challenge facing non-life insurance business is that of how to maintain competitive advantage among the swift 

competition as well as regulations that are raised to higher standards. There are many factors that insurance companies take 

into their consideration simultaneously including the risks of natural disasters that may occur in the future, the liberalization of 

AEC. The Company not only must prepare and protect itself from the market scramble by foreign insurance companies but 

also plans to further the business into other member countries of AEC. In the meantime, the Company must concern about 

the sufficiency of risk based capital as required by the Office of Insurance Commission.

        Since the liberalization of AEC will enhance the free movement of capital and workers, and more convenient 

transportation resulting the increase of international trade volume and per capita income. This is a good opportunity for  

non-life insurance companies. To say that, the higher the per capita income increases, the more insurance buying rises.  

Especially the insurance penetration rate in Asian countries is still at low level, there is a roomy chance to grow. Besides, 

there was a big challenge for casualty insurance in the future and this could not be ignored that was the preparation to 

support changing of the Digital era and aging society. On the social online, people accelerated, lacked a method of waiting, 

and lacked the vocal Interaction. These changed behaviors had an effect on the structure of Channel of Distribution and 

the service satisfaction unavoidable. Consequently, the business of casualty insurance needed to be adapted on products, 

distributions, and services for those changed environmental factors. In addition, proportion of total insurance premium would 

be changed in the future as well, as the result of the structure of changed proportion of elderly people had increased gradually 

until becoming the aging society completely in 2024.

Product or Service Provision

Source of Fund

       Financing Policy

    The sources of fund for the Company’s operations are as follows:

    1. Capital Fund, consisting of:

     1.1 Registered capital:  the  registered and paid-up capital including premium on share capital.

     1.2 Statutory  reserve:  Statutory  reserve  is  set aside out of the net earnings prior to dividend 

       payment.

     1.3 Net earnings after appropriation of the current accounting period.

    2. Cash  flow  from  operating  activities:  The  major sources of income are sale of insurance  policies,  

and collection of insurance and reinsurance  premiums from the Insured, agents, and brokers.



Annual Report 2017 / Syn Mun Kong Insurance Plc.138

    3. Cash  flow  from investment  activities: The remaining cash inflow from operating activities  after  deduction 

of committed expenses will be invested in accordance with the  conditions specified by the Department of Insurance. The 

returns are in the form of interest and dividend as well as gain (loss) on securities trading.

    4. Borrowings from financial institutions: The Company has entered into an overdraft agreement with  commercial 

banks  to provide emergency fund, e.g. payment for major  claims,  etc.  As of  31  December  2017,  the Company did not 

have any loans from financial institutions.

 Loan Policy

 The  Company’s  loan  policy  follows the conditions stipulated in the Ministry of Commerce’s  Announcement  on 

Other Investments of Insurance Companies. 

 Presently,  the  Company  has no  policy to  extend loans to third parties. Loans are only extended  to  its  staff as  

part  of the  welfare  scheme. In case of a housing loan, the staff will be required to mortgage the real property as a loan 

guarantee.

 As for the  asset valuation  for the purpose of mortgage, the Company must abide by  the  conditions  stipulated 

by the Office of Insurance Commission. The Company adopts the price set  by the Department of Lands or other 

juristic persons approved  by  the Registrar to be  asset  valuers or the price approved in writing by the Office of Insurance 

Commission.

 - Loan Risk Management

 In considering  loan applications, the Company stringently observes the conditions specified in the  Ministry of Commerce’s 

Announcement on Other Investments of Insurance Companies. Loan analysis is usually carried out in accordance 

with the generally accepted  professional practice.  Repayment conditions are normally determined in consistence  with the  

borrower’s repayment capability including an appropriate rate of interest according to the risks. 

 Liquidity Management Policy

 The Company’s  policy on  liquidity management focuses on the efficient collection of the premiums due. This  is to 

ensure the liquidity  for claim payment and operating expenses. Cash  inflow and  outflow  projection  is carried out  every  

week for efficient financial  management. Great  attention is given to the outstanding claims,  i.e. the main short-term debts, 

which will affect the liquidity.  The Company invests a portion of money in short-term instruments,  which  can be  immediately 

turned  into cash when needed, e.g. saving deposits at  bank, investment in promissory notes, etc. This will enable the 

Company to be well prepared for payment of unforeseen short-term debts.

Environmental impact 

 Within those past 3 years, the Company has no any disputes or lawsuits in regards of environmental issue.
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Risk Factors

 The Company has focused on the risk management as a significant factor to run business. If the Company has managed 

the risk systematically and standardly , the Company will be accepted as a firm and stable company that would bring the 

trust from the public. The company has entrusted the Board of risk management to assign policies, methods, and plans for 

the risk management as follow:

 1) To focus the risk managememnt that impacts on the purpose and the policy of the company including the company’s 

  reputation and image.

 2) To manage risks efficiently and control them into an acceptable level.

 3) To encourage all staff to join in the risk management’s progress.

 4) To encourage all staff in the organization to acknowledge and prevent the all risks that could  occur and also support 

 sectors to bring methods and strategies on the risk management and report to the Board of the company continuously and 

hold a training for all level of staff to understand their responsible roles on the risk management.

 5) To investigate, follow up, and evaluate risks that could occur in the changed situation from both inside and outside 

factors continuously.

 6) To give support for the risk management amd turn it into one of the Company’s culture that supports the value of 

the organization.

     The company had created the Risk Map to identify and evaluate Risk Factors which affected to the company’s  

administration, the determination Key Risk Indicators: KRI, and the level of Risk Appetite. For all risk factors, for following up 

the result of risk management at the level of Risk Appetite and reporting to the Board of the company continuously. Also, it 

had proceeded under laws, rules, and official regulations strictly.

 Performing the company’s business in 2017 focused on the improvement of internal efficiency to harmonize with the 

changed economic situation and competition included the improvement of Technology. Plus, performing the business of casualty 

insurance with the preparation of handling risks or unexpected damages in the future included keeping enough funds for this 

kind of business in order to proceed work efficiently which will be advantage for insurance policyholders , shareholders, and 

stakeholders in every groups.  The efficient risk management will reflect to the good management on performing business and 

will prevent and reduce the loss which will interrupt or end the business. The company had assigned significant risk factors 

including prevention and conclude as follows :

 1. Strategic Risk

This type of risk is described as the risk arising from the formulation of strategy, action plan, and policy adoption which is not 

appropriate or in line with internal and external factors and environment which cause an unable to achieve the Company’s 

vision and mission.

 The Company’s key factors of strategic risk consist of the growth of Thai economy, natural disasters, the public’s  

confidence in the insurance system, the establishment of ASEAN Free Trade Area, the competition severity of insurance 

business, and changes of rules and regulations in corporate governance of the Supervisory Authority.These mentioned factors 

have both direct and indirect influences on the Company’s business performance. In the future, a large increase in insurance 

company merger and the formation of joint ventures between foreign and local insurance companies in order to enhance the 

strength of capital base and expertise in insurance business which helps strengthen the business competitiveness. 

The Strategic Risk Management

 The Company has managed strategic risks by considering to the target of strategic plan and operating direction in 

conformity with the Company’s vision. It would be planned from the organization to sectors which high level of executives are 

also concerned in the consideration and the approval of plans by holding the Structure of Management in the organization, 

staff, budget, information technology’s system, tracking result’s system and by controlling the operation properly including 

setting the notification when the operation is not in the line as planned to change the strategy in conformity with the changed 

situation and to ensure that the Company has done the operation on the right direction and be in the line with setting target 

and objective.
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 Besides this, the Company has consideref on risks from the establishment of ASEAN Free Trade and ASEAN Economic 

Community (AEC) which  probably impact on the Company’s business due to the foreign insurance companies are more 

going to run their business in Thailand. Especially, foreign insurance companies have highly strong and stable finance. This 

would create higher compeptitive status and impact on the Company’s income from insurance which might decreased and 

could not be expected. Therefore, the Company has improved and updated the strategy in line with the current Insurance 

industry by developing more various kinds of the insurance policy to supply the demand of clients and develop new channels 

of distribution to approach to clients. For the past 10 years, the Company has been developing the competitive ability at the 

higher rate by expanding the business to Non Motor market and building the differences in both services and goods.

 For creating Strong Brand Value, the Company has increased the various kinds of goods, increased the channel of 

distribution, established the Call Center: one number all over Thailand, including the guarantee of fast arrival to the crime scene 

and the guarantee of the standard leadtime of car raparation which are the examples that the Company has been operating 

according to the strategy to impress clients. Furthermore, over the years, the Company has been improving services due to 

the Company has proceeded the pricing policy setting or enough insurance premium rate; therefore, there is the benefit for 

upgrading the potential of the organization continuously. 

 2. Insurance Risk

 This risk occurs from the fluctuation of loss frequency, severity, and correlation deviating from the primary actuarial 

assumption which is used for the calculation of insurance premium, claim reserving, and underwriting consideration.

 The key factor of this type of risk is the changes of frequency and severity of loss which are underwritten by the 

Company, including natural disasters which are the effect of environmental problems, the calculation of insurance premium, 

the concentration in disasters, the beyond of expense standard, the allocation of premium reserves and claim reserves, 

the changes of the reinsurer’s behaviors and the development of new insurances that might has impact on the amount of  

compensation and cash flow which expected to be recieved in the future.

The Underwriting Risk Management

 To prevent the risk in this business, the Company has therefore cautiously set forth clear underwriting criteria. The coverage 

has been properly set for the actual risk. All relevant factors have been taken into consideration, e.g. accident statistics and 

compensations for each kind of motors in comparison with existing data on the industry. Also, there are keeping control and 

following up the information to update into the present data for applying proper premium insurance and conditions of coverage 

to be in conformity with the change in situations, for example, in the result of more investment in the infrastructure from the 

government sector, the Company has expanded from the insurance on many projects. Therefore, it need to be specially set 

and review on the insurance of these projects to be in conformity with current situation amd the actual risk.

The Risk Management on the claim management and the claim reserving

 The Company has also improved the claim management standard to be more concise, fair, and flexible by using the 

insurance mathematical methods which is generally acceptable which will be calculated and confirmed by the insurance 

mathematicians who received the permission. They will regularly follow up and analyze changes of reserves to consider the 

risk factos which will impact on the setting of the Company’s reserves to ensure that the setting reserves will sufficient for 

the obligation to the reinsurer in the future and to review the propriety and sufficiency of the insurance reserves.

The Reinsurance Risk Management

 For the risk that beyond the company’s bearable , the company will transfer the risk to the reinsurer through reinsurance 

contracts both in treaty and facultative reinsurance contracts. The reinsurers’ selection will take the first priority on the financial 

stability for managing the underwriting’s portfolio properly both on the overall underwriting results and the company’s objectives 

and targets.

 Unexpected risks of severe accident are another risk factor that could not be ignored since they may impact business 

stability of the Company. Accordingly, the Company needs to distribute the risks in accordance with the insurance practices 

to enable it to assume probable severe losses such as flood, windstorms, and all kinds of disasters. One way to achieve this 
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is to purchase reinsurance against Excess of Loss for voluntary motor insurance to limit the company’s risk. All this is to 

manage the Company’s risk by transferring more responsibility to the reinsurer.

 3. Liquidity Risk

 A liquidity risk  arises from  the  Company’s  inability to fulfill the Liability Obligation when due.  This  may  result 

from  that  assets cannot  be  converted  to  cash,  or the Company  is not  able  to afford  sufficient  funds,  or the costs 

of fund raising are over  the Company’s acceptance. 

 To prevent the risk, the Company is therefore required to have a great amount of capital fund sufficiently  for underlying 

the business operation and  any unexpected occurrences.  In addition, this fund will assure the insured of the Company’s 

financial status to fulfill the obligations committed. The Company has also invested  in high  liquid  assets,  together  with  

the effective  management to balance appropriate cash-in-hand  level  at  all  times. This helps ensure  that  the  Company’s 

liquidity risk is controllable. 

 However, to maintain excess sums of the fund may cause the Company to lose an opportunity in management of the 

fund to its maximum benefits. According to the Registrar Commandments of the Risk-Based Capital of insurance companies, 

dated 31 August 2011 has determined that the company must have a capital adequacy ratio of not less than 140% in 2013. As 

of 30 September 2017, the company’s aforesaid ratio is 547.45% and the company still has the capital more than requirement 

regulatory amounted to THB 6,140.89 million.  

 4. Operational Risk

 An operational risk arises from the abuse of staff functions which leads to operational errors or from insufficient internal 

control systems, working procedures, working systems, or IT system. The outcome of such risks may be damages that could 

be either valued or not, for instance, the damages against the image and good reputation of the Company. 

The Operational Risk Management

  The Company has organized the internal controlling system well by controlling and investigating the operations of all 

sectors continuously. With allocating enough emplyees which are qualified with tasks and well-created system that employees 

could be replaced both in temporary and permanent, the operation goes on countinuously including holding a training for 

staff to give the knowledge in every fields concerned insurance business and other products of the Company and all the way 

to the operative development to catch up with the change as always. In addition, the Company has assigned all sectors to 

be responsible for the operative risk of their sectors. Also, the understanding on the operative risk in the employee’s level is 

nurtured and trained concretely.

 On the information technology and the outside risk, the Company has created the Business Continuity Plan which there 

are reserved office and information center that are ready to use immediately. With collecting the information of staff’s computer 

by connecting with the Server, the Company could decrease the impact that might occur and could run the business smoothly 

even in the emergency situation.

 At any rate, the Company has created the report and evaluated risks from operations and activities of the Company 

countinuously which consist of claim management that the result is presented to the Board of risk management of the Company. 

The operative system and internal control are also under the Audit committee to reduce the corruption and improper behaviour 

which the internal audit of the Company will investigate all things on the operation including the information technology’s 

system with giving the suggestion to improve the system and the operative progress to reduce the operative risk as least as 

possible. Additionally, all sections in all level of the Company are significant mission that must be followed up, controlled and 

evaluated on the operation to make the operative risk as a controllable level.

Moreover, there is the preparation for the back-up business plan continuously to support the operation in the case of the 

operation is interrupted. There is the emergency back-up plan for the risk arises from the failure of IT system to support the 

operation for the target achievement.
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 5. Market Risk

 A market risk is a result of the changes in market value of the invested assets, interest rate, foreign exchange rate, 

equity price, and commodity price.

 Other than the underwriting incomes, another major earning of the non-life  insurance business has been the 

investment income. Therefore, how to bring about the maximum benefit through effective way of investment is crucial for the 

non-life insurance business. But, to achieve this, it needs to count on proficiency and discretion as there is risk associated 

with investment. In any case, all insurance companies’ investment that are under supervision of the Office of Insurance  

Commission (“OIC”) and all the rules and regulations have to be complied as stated in the Announcement on Other Investments 

of Insurance Companies of  the Office of Insurance Commission.

 The Company has chosen investing on the Equity Instruments that the Holder has strongly finanial status and has an 

ability to make profit. The Company has also analyzed on the direction of changed interest rate of the bank and compensation 

rate in the market of Debt Instruments closely to set the duration to invest in conformity with the changed interest rate.

 Besides, the Company has assigned the Investment Committee who clearly set investment targets and policies.  Major 

sums have been invested in secured low-risk securities with regular return at reasonable rates. Also, investment proportions in 

each security category need prior approval of the Investment Committee. The Company has engaged experienced investment 

experts, i.e. Kasikorn Asset Management Co.,Ltd. and  Merchant Partners Asset Management Co.,Ltd. to manage part of its 

securities portfolio. The investment policy is to invest in only good certified stocks as a basis.

 With regard to investment in the securities as registered in the stock market, related risk factors have been those of 

price fluctuation therein and of operating results of the registered companies that issued those stocks. Nevertheless, investment 

of the Company has been the type of long-term investment, which will focus on investment in those securities with quality 

fundamental factors. As of December 31, 2017, the Company had total net unrealized gain on revaluation of the investment 

of THB 312.6 million as shown in the equity.

 As for investment risk in debt instruments, actually it affected the Company so slightly as major investment of the 

Company was emphasized on long-term or held-to-maturity investment in liquid debt securities on the secondary market. In 

addition, the debt instruments purchased would be sold only when they were due. Therefore, any changes in value of the 

debt instruments due to the changes in market rates of return will have an effect on the balance sheet of the shareholder’s 

equity only. Furthermore, the Company invested only in the debt instruments issued by the companies with credit rating from 

A- upwards, while according  to  the  regulations  as  stipulated in the Office of Insurance Commission’s Announcement 

on Other Investments Of Insurance Companies, credit rating  as  required  for the aforesaid debt instruments of insurance 

companies,  credit rating as required  for the aforesaid debt instruments issuer shall note be less than BBB or equivalent. 

Through the aforesaid management, the Company’s risk of default on debts was regarded very low.

 However, investment risk also depends on other external factors,  e.g. monetary and financial situations, political  problem, 

as well as confidence of both local and foreign investors. Although these risk factors are beyond of control, the Company 

has closed monitored and analyzed the information on money and capital markets so that it will be capable to adjust its 

investment portfolios in response to the changing circumstance early enough.

 6. Credit Risk

 A credit risk occurs when the insuring party becomes incompetent to fulfill the agreed obligations and when the insuring 

party’s credit rating is lowered.

 The Company’s important factors of credit risk are that re-insurers cannot pay the Company for the compensation and 

that brokers fail to get along with the payment condition of insurance premium as agreed with  the Company. To minimize 

aforesaid risk, the Company has therefore worked out specific control and preventive measures as follows:

 - Formulation of rigorous criteria for sale-agents recruitment. Other than qualification of sales  potentials,  other  relevant 

aspects  shall be taken into consideration, i.e. financial  status,  business  operation  records,  and  ability  to  pay  premiums. 

In addition, agents are required to provide a guarantee in form of assets or person for the credit line as determined by the 

Company.
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 - Establishment of a premium receivables collection department with appropriate ways and crediting period provision. 

Agents or brokers are not allowed to have premiums due and uncollected exceeding the approved credit line. Accounting 

system of the premiums due and uncollected needs regular audits. Operating results of the department shall be reported to 

the Company’s directors on monthly basis.  In case of default, the Company will earnestly cancel the policy in compliance 

with the rules and regulations of the Office of Insurance Commission. The Company has set up measures to increase the 

proportion of premium receivables by improvement of efficiency in collection as well as by asking for more cooperation from 

agents.

 7. Risk of Dependence on Prime Customers

 The  Company has several sale channels and always widens its customer base so as  to  reduce  the  risks  that  may  

arise  from too  much dependence  on any one person, agent or  juristic person. At present, operation of the Company’s 

motor insurance business, which depends on the prime agents or juristic persons, has been performed with satisfactory results. 

The collective premiums written of the top ten agents accounted for 27.52% of the overall average premiums written of 2017, 

slightly increased from 26.55% in last year. The Company depended on the premiums gained from the prime customers at 

merely 5.82%. 

 8. Risk of Ongoing Business Operations and Information System Security

 The Company has maintained a large computerized customers database. Important data and statistics are essential for  

the Company’s  operations. In case  of  data loss or damage  that may be resulted from various incidents,  e.g. fire, flood, 

earthquake, power interruption, computer  system failure, etc., there will be impacts on service provision to customers and 

parties concerned. To protect against this risk, the Company has therefore set up a committee to formulate a recovery plan 

for handling with these probable damages. A backup computer center was established at Chonburi Branch Building, 90/353 - 

356 Moo 3 Sai Samed-Angsila road, Tambol Samed, Amphur Muang Chonburi, Chonburi to ensure that there will be no data 

damage in case of emergency.

 The Company also provides a redundant power supply (UPS) to used in emergency backup power systems, as well 

as a Generator in case of electricity from the power station outage for a long time , installs a program to check fingerprint 

and keep record of officers, products’ system engineers whom have been granted authority to check hardware and software 

in order to prevent unauthorized persons to get access to the central unit.

 Moreover, to prevent damages that may occur due to the leak of  the customer database to other sources, the Company 

 has also set authorized access levels to ensure no data leak to outsiders. Firewall and anti-virus software programs are 

installed; new technologies have regularly been applied to keep up with the changing of technologies.

 9. Risk of having major shareholder groups who have power on the Company’s management policy setting

 The Company has major shareholder groups such as “Dusdeesurapoj” Family. As of  March 10, 2017, holding in total 

62.38% of Registered and fully paid-up capital in the Company which is able to control the votes of most of shareholders 

on the significant event such as appointing members of the Board of Directors or requesting for proposals which need the 

majority votes agreeing of the shareholder’s meeting. Including laws and the Company’s regulations which need to receive 

three-quarters of votes of the shareholder’s meeting must receive the agreement of these shareholder groups. Therefore, other 

shareholders might not collect enough votes to audit and keep balance on the propasals from the major shareholders.

 However, the Company has appointed the independent and cultivated outsiders to join the Board of Directors for 3 

people. These 3 independent directors are also auditors to audit and consider matters that might lead to the beneficial conflict 

as follow the laws and regulations of The Stock Exchange of Thailand and The Office of the Securities and Exchange 

Commission (SEC) to ensure that those matters will be reasonable and will be the most beneficial to the Company. Also, the 

Company’s managemant will be transparent and auditable.
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List of major shareholders 

Top 10 shareholders ended on 10 March 2017 (the latest Company’s share registration book closing date).

List of  major shareholder groups  who de facto have significant influence on the Company’s management policy setting or 

operations :-

Note:  As at 10 March 2017, Dusdeesurapot Family has a total of 8 people :-

 Mrs. Siwaporn      Dusdeesurapot  held 29,654,080    shares  or equal to  14.83%

 Mr. Reungvit      Dusdeesurapot  held   25,693,220    shares  or equal to  12.85%

 Mr. Reungdej       Dusdeesurapoj  held 25,537,510     shares  or equal to  12.77%

 Mrs. Wijittra        Dusdeesurapot  held 14,807,730   shares  or equal to    7.40%

 Mrs. Anchulee   Gunavibool       held   14,791,240    shares  or equal to    7.40%

 Mrs. Suwimol       Chayavoraprapa   held 14,267,540    shares  or equal to    7.13%

 Mrs. Watchalawan  Dusdeesurapot   held         6,090    shares  or equal to    0.00%

 Mr. Prasert           Dusdeesurapot held            3,650 shares  or equal to    0.00%

Policy of dividend payment

 The Company’s  policy of dividend  payout  ratio remains  not  exceeding  60% of the net profits to which has been 

adhered on a regular basis.

Shareholders and Policy of dividend payment

Shareholder Group As at 10 March 2017 As at  31 December 2017  

No. of directors 

representing the group

No. of shares 

held

%

1. ‘Dusdeesurapot’ Family 124,761,060 62.38 4

2. MINDO ASIA INVESTMENTS  LIMITED 21,750,000 10.88 -

3. LeapFrog Thailand Holdings  Limited 21,749,990 10.87 1

List of major shareholders 

As at 10 March 2017

No. of shares held %

‘Dusdeesurapot’Family 72,727,278 36.36

Dusdeesurapot Holding Co., Ltd. 50,037,760 25.02

MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED 21,750,000 10.88

RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 21,749,990 10.87

‘Rodloytuk’Family 4,538,920 2.27

‘Asadathorn’Family 2,520,810 1.26

SMK HOLDING LIMITED 1,996,022 1.00

Mr. YUE KWOK-LEUNG 1,729,000 0.86

UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 1,689,150 0.84

‘Ruengpitthaya’Family 1,540,330 0.77
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Structure of Management

The Board of Directors

  As of 31 December 2017, the Board of Directors comprises of 10 members as follows:

1. Mr. Reungvit   Dusdeesurapot  Chairman / Chairman of Investment Committee / Chairman of 

       Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee 

2. Mr. Reungdej   Dusdeesurapoj    Director /CEO / Managing Director / Member of Investment 

       Committee / Member of Nomination, Remuneration and Corporate 

       Governance Committee 

3. Mrs. Suwimol  Chayavoraprapa    Director / Executive Director / Member of Investment Committee

4. Mr. Stewart Michael Langdon  Director (representing LeapFrog Thailand Holdings Limited Group)

5. Mr. Pradit    Rodloytuk   Director / Executive Director / Member of Investment Committee/ 

       Chairman of Risk Management Committee / Member of Nomination, 

       Remuneration, and Corporate Governance Committee

6. Mrs. Anchulee Gunavibool  Director/ Member of Nomination, Remuneration and Corporate Governance  

       Committee

7. Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak          Independent Director / Chairman of Audit Committee / Member of Nomination, 

        Remuneration, and Corporate Governance Committee

8. Mr. Vinai Vittavasgarnvej   Independent Director / Member of Audit Committee

9. Dr.Chatchavalit   Saravari  Independent Director / Member of Audit Committee / Member of Nomination,  

       Remuneration, and Corporate Governance Committee

10. Miss Thanomsri Synsukpermpoon Director and Company Secretary / Secretary to Nomination,   

                                                     Remuneration and Corporate Governance Committee

Remarks :-  

- Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak resigned from Member of Risk Management Committee on 22 February 2017.

- Mr. Vinai Vittavasgarnvej resigned from Member of Risk Management Committee on 22 February 2017.

- The AGM 2017 held on 20 April 2017, resolved to appoint Dr. Chatchavalit Saravari as Independent Director and Member 

of Audit Committee, in replacement of Mr. Wisait Panutat who retired by rotation. The Board Meeting no.1/2017 held on 11 

May 2017, resolved to appoint Dr. Chatchavalit Saravari as  Member of Nomination, Remuneration and Corporate Governance 

Committee.

- The Board Meeting no.3/2017, held on 8 November 2017, resolved to appoint Mrs. Anchulee Gunavibool as Member of 

Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee.

*Details of the directors’ profiles are in “Board of Directors”

Roles and Responsibilities of the Board of Directors

 The Board of Directors, as representative of shareholders, has roles in considering formulation of vision, policies and 

direction. Additionally, the Board oversees administration and ensures strategy implementation, taking into account benefits 

of shareholders and other stakeholders. The Board also takes other responsibilities as detailed below:

 1.  To oversee the Company’s businesses. 

 2.  To consider formulating vision and direction of the Company and cooperate in turning vision into strategies and plans.  

 3.  To oversee that the Company achieves good operating results both in short-term and long term.

 4.  To oversee overall risk management, determine acceptable risk level for organization with adequate internal control 

   system.

 5.  To delegate power to the management so that management can perform management duty effectively. 

 6.  To determine the roles and responsibilities of subcommittees as well as approve their appointments.  

 7.  To approve investment policy frameworks and risk management process derived from investment. 
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 8.  To approve Annual Budget and Annual Investment Budget, including investment projects with values exceeding 

   THB 20 million. 

 9.  To oversee the nomination of directors as well as the nomination and succession plan of senior executives of the 

   Company, from Assistant Managing Director and above.    

 10.  To consider performance appraisal of the Board of Directors, subcommittees and performance appraisal  of Managing 

   Director. 

Authorities and conditions for signing of the Company’s directors are as detailed below :-

 1. Two of the following 6 directors: - Mr. Pradit Rodloytuk, Mrs. Anchulee Gunavibool, Mr.  Reungdej Dusdeesurapoj, 

   Mrs. Suwimol  Chayavoraprapa, Mr. Reungvit Dusdeesurapot and Miss Thanomsri  Synsukpermpoon shall jointly sign 

   and seal as authorized persons to bind the company.

 2. For the following cases, either one of the directors, namely, Mr. Pradit Rodloytuk, Mrs. Anchulee Gunavibool, 

  Mr. Reungdej Dusdeesurapoj,  Mrs. Suwimol Chayavoraprapa, Mr. Reungvit Dusdeesurapot and Miss Thanomsri  

  Synsukpermpoon shall be required to sign and  seal as authorized person to take all actions on behalf of the company. 

   Such cases are :-  issuing insurance policies, liberty insurance policies, and certificates of bail; filing lawsuits and 

   proceeding all processes of judgment in civil, criminal, and arbitration respects; reporting and withdrawing the  petitions; 

   tendering performance of the obligation and tendering performance of receipt, redemption and taking-over of the 

   properties of the company or any other money from inquiry officials, public prosecutors, judges, and / or juristic 

   persons or any person; proceeding the execution of judgment, i.e. seizure, attachment; withdrawal of the seizure, 

  withdrawal of the attachment; selling properties by auction or canceling property selling by auction; entering into or 

   withdrawing an agreement to put up bails or securities; clarifying matter of fact, making arguments or appeals against 

   judgments, orders, or commentaries of officials of Department of Insurance or other officials as well as making  

  payments of fines, penalties or any monies; and renting, leasing, canceling or modifying the property rental right.

Summary of the attendance in the Board of Directors’ Meeting and records of attendance of each director

In 2017, the Board of Directors held 4 meetings. Records of attendance in the Board of Directors’ meetings of each member 

are summarized, as follows:

List
Records of Attendance 

in the Meeting (times)
Remarks

1.  Mr. Reungvit  Dusdeesurapot 4/4

2.  Mr. Reungdej Dusdeesurapoj 4/4

3.  Mrs. Suwimol Chayavoraprapa 4/4

4.  Mr. Stewart Michael Langdon 4/4

5.  Mr. Pradit Rodloytuk 4/4

6.  Mrs. Anchulee Gunavibool 4/4

7.  Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak 3/4

8.  Mr. Vinai Vittavasgarnvej 3/4

9.  Dr. Chatchavalit Saravari 3/4 The AGM 2017 held on 20 April 2017, resolved to 

appoint Dr. Chatchavalit Saravari as Independent 

Director and Member of Audit Committee in 

replacement of  Mr. Wisait Panutat who retired 

by rotation. 

10. Miss Thanomsri  Synsukpermpoon 4/4
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Executive Officers

As of 31 December 2017, the Company’s executive officer comprises 6 members as follows :

  

List Position

1 Mr. Sutip  Ratanarat Deputy Managing Director – Motor Claim

2 Mr. Prayat Thitathummakul  Deputy Managing Director – Business & Regional Administration and Non Motor

3 Mrs. Veena  Niramarnsakul Deputy Managing Director – Accounting , Credit Management & Compliance

4 Mr. Surapong Vongsopanagul Assistant Managing Director – IT and System & Service Development

5 Mr. Nusonti Nilwong Assistant Managing Director – Central Motor Claim

6 Miss Montarat Navarat Assistant Managing Director – Business & Regional Administration
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Company Secretary

  The Board of Directors appointed Miss Thanomsri Synsukpermpoon as the Company Secretary to have the authorization 

to proceed any transactions on behalf of the Board of Directors with responsibilities as follows:

1.  To arrange the Board of Directors’ meetings, coordinate sub-committee meetings, organize shareholder meetings, take 

  minutes of  the Board of Directors and shareholder meetings, prepare contents of annual reports including keep important 

  documents as required by laws.

2.  To give advice and support the Board of Directors for the matters related to relevant laws and regulations.

3. To be a contact person with relevant supervisory bodies.

Details of Company Secretary’s profile is in the page “the Board of Directors”.

Management  Remuneration

               1)  Remuneration in cash

          (a) In 2017, director have received remuneration from the company, as follows :

          (b) In  2017,  there are 9 executive directors company secretary and the executive officers of the  Company,  who  have   

received   remuneration,  totally  33,678,629.39 Baht; and contribution to the Provident Fund amounted to 1,249,603.00 Baht.

   2)  Other remuneration  – None -  

List Director’s Gratuities Meeting Allowances Total remuneration

Mr. Reungvit  Dusdeesurapoj 728,041.64 270,500.00 998,541.64

Mrs. Suwimol Chayavoraprapa 551,770.86 257,750.00 809,520.86

Mr. Pradit Rodloytuk 692,979.14 293,250.00 986,229.14

Dr. Chatchavalit      Saravari 453,333.36 0.00 453,333.36

Mr. Vinai              Vittavasgarnvej 447,625.00 24,261.00 471,886.00

Mr. Wisait Panutat 23,687.50 86,225.00 109,912.50

Mr. Suvichakorn Chinapha 0.00 12,125.00 12,125.00

Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak 571,458.36 154,839.00 726,297.36

Mrs. Thanomsri Synsukpermpoon 274,312.50 72,750.00 347,062.50

Mr. Stewart Michael Langdon 197,250.00 60,625.00 257,875.00

Mrs. Anchulee Gunavibool 397,250.00 36,375.00 433,625.00
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      Personnel

As of 31 December 2017, the Company had 2,188 employees and classified in various departments as follows :

There have no significant changes to the company headcount or significant labor disputes in the past 3 years.

Total employees’ remuneration is  754,585,537.06  Baht as follows :-

No   Division  No. of person

1 Directors Office 5

2 Motor Claim 143

3 Marketing 190

4 Call Center 204

5 Underwriting - Non-Motor 65

6 Branches – Bangkok & Realm 320

7 Branches - Region 875

8 Legal 43

9 Management and Human Resources Development 14

10 Service & System Development 18

11 Information Technology 32

12 Investment 5

13 Internal Audit 39

14 Finance 31

15 Administration 96

16 Collecting 75

17 Accounting 33

Total 2,188

No. Remuneration  Amount (Baht) 

1 Salary      534,734,392.58

2 Cost of living       21,167,879.87

3 Overtime expenses     24,357,191.74

4 Provident Funds 22,069,720.47

5 Acting fees 2,713,717.53

6 Professional fees 261,533.33

7 Entertain expenses 1,051,551.96

8 Position allowances 7,922,633.38

9 Bonus 140,306,916.20

Total                 754,585,537.06
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Employee Development Policy

  As the Company always recognizes that “personnel” are the valuable asset in driving the organization to success and 

sustainable growth, the Company is committed to the continuous development for personnel at all levels to be equipped with the 

necessary knowledge, competencies, and capabilities. Also, the company embodies the ‘Thailand 4.0’ concept and promotes the 

practices in response to the globalization, or so-called the ‘Digital World’ in the line with the SMK’s vision, “Being the leader of non-life 

insurance business in concern of service and innovation provided with high quality and potential personnel”.

  Apart from enhancing the personnel to be well-equipped with knowledge, abilities, positive attitude at work, the 

personnel development engages in work motivation to assure the employee’s the better quality of life in accordance with 

Good Governance, as well as the self-learning, development opportunity, and performance optimization. Our ultimate goal of 

personnel development is to enable the employees at all levels to be equipped with adequate knowledge, ability, skills and 

positive attitudes to achieve the outcomes, as well as to prepare the personnel to fulfill their duties to achieve the Company’s 

goals efficiently in the way that supports the transformative leadership (Change Agent) that will occur in present and in the 

future. The Company’s personnel development is divided into 3 main groups as follows.

1.    Performance improvement

The company includes two annual staff training and development plans as follows.

1.    Competency-based Training Master Plan

2.    Digital Skill Development Plan

  These plans are intended to ascertain that the employees are well-equipped with knowledge, abilities, and skills at 

work to achieve the goals and competitive advantages in business.

The training and development programs include 3 main groups by competency categories. The program syllabus varies with 

the target groups.

  Core competencies are the combination of knowledge and capacities which all employees are expected to possess. It 

represents the organizational culture that contributes the employee performance development in the same direction to achieve 

the organization’s ultimate goals.

  Management competencies include the managerial abilities which the personnel by job position, role, and respon-

sibility need to acquire to achieve the management (self-management and subordinators) and administration to achieve the 

outcomes in accordance with the strategic plan and company’s vision.

  Field competencies include the necessary abilities and professional skills to achieve the outcomes. Field competencies 

vary between job descriptions and involve a specific development that is directly linked to work to enhance the professionalism 

of each respective field. 

  Digital Skill Development Plan promotes the personnel to have knowledge and understanding and to accept the changes 

in the innovations, to enhance the skills to see opportunities for work process improvement, work process application to be 

more digital solutions, and work process development into the more effective use of the digital format.

  In addition, the Company applies the integrated learning approach to personnel development in meeting the learner’s 

needs and responsibilities. The Company not only provides traditional classroom training, but also DVD self-learning through 

animations and real situation clips, on-the-job-training, coaching, train the trainer, knowledge sharing, role-playing, and dis-

tance learning across the country via web conference. In addition, employee’s English skills development has been provided 

continuously since the year 2014, publicity and dissemination to instruct and to motivate the personnel at working (One Point 

Article: OPA), web knowledge management (KM) as source of information and knowledge for employees, as well as other 

areas of the development to ensure that the person would gain a valuable learning experience and full potential development. 

Also, the Company has focuses on the delivery of service to provide customers with the highest satisfaction. The Company 

promotes, develops, and enhances the behavioral potential for the employees raising complaints by providing the one-by-one 

coaching to improve individual performance.
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  However, the heart of the training and personnel development is to monitor and measure the knowledge acquired, 

and transfer the knowledge to those involved to enhance the entity as a learning organization and all employees could make 

the most use of the learning resources across the organization and improve the performance more efficiently.

In the year 2017, the Company carried out 99 staff training programs (both internal and external), representing a total of 23,007 

hours, the number of training averaged 10.52 hours/ person/year, a total of 2,188 participating employees, and training and 

development cost was approximately 630,000 Baht.

2. Key Person Development

  The Company has placed the importance on the personnel development and key person preparation for each unit 

of works. The Company provides knowledge and skills development through both internal and external training programs, 

multiple work skills improvement, job transfer; Individual Development Plan (IDP) for Branch Executive nationwide, a plan that 

is continuously prepared every year. The second task is provided to give the employees the opportunity to show off their 

knowledge and additional capabilities to enhance the career potential and to ensure the personnel replacement effectively, as 

it’s meant to promote the transfer of knowledge to each other. The Company focuses on employee performance in delivering 

the customer the satisfactory service continuously.

3. Potential Development

  The Company has proceeded the potential development and employee preparation for those who may become a key 

person of the Company by adopting the Growth Potential Development Model; starting by scoping of the key competencies and 

attributes; for examples, decision-making, mobilization, motivation, persuasion, etc. The level of competence in the respective 

regard is examined. The Company expects high qualified staff and executive development. To achieve this, the Company has 

provided accident investigator project for a mentor with high potential, and selection of a change agent for the Company. 

The selection criteria for change agent is based on the outstanding performance of the employees  expressing during the 

“Digital Skill Development Plan” training seminars, and during the presentation of the  “Quality Improvement and Enhancing 

Work Performance Program”, which customers, agents, and employees are provided with more digitally advanced service on 

mobile device using. “In addition, the Company encourages the employees to express their potential on stages, for instances, 

problem analysis by case study, finding solutions, and real application through potential development activities. This is not 

only is a great opportunity for the employee to express their opinion, but also to increase the confidence and pride of the 

participants.
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Corporate Governance

Corporate Governance policy

  The Company is determined to become the leading insurance company. It emphasizes value added to the organization 

building up confidence to investors and all stakeholders. Additionally, the Company promotes sustainable growth, its business 

operations are carried out with accountability, honesty, transparency and fairness. At this point, the Board of Directors 

regards the importance of good corporate governance which is considered as the foundation of sustainable business, it then 

determines to establish the Corporate Governance policy as well as the Business Code of Conduct for directors, executives 

and employees to follow when performing duties.   

The Company formulated the Corporate Governance Policy as an operational framework as detailed below:-

1. To be responsible for performance of duties with high capacity and efficiency as well as establish corporate  governance  

 structures that strengthen relationship among the Board of Directors, executives and shareholders to be balanced and 

  effective.

2. To account for the decisions made and be able to give explanations.

3. To conduct business operations which are auditable and transparent.

4. To have vision for creating long term values to the Company.

5. To treat stakeholders of all groups fairly.

6. To be ethical in operating businesses.

  In this regard, the Company arranges orientations to communicate to its new staff on Corporate Governance Policy, 

the Business Code of Conduct, including conflicts of interests and anti-corruption matters. 

  In addition, the Board of Directors has assigned the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee 

to consider the Corporate Governance policy, procedures relating to corporate governance and the Business Code of Conduct 

which are standardized to propose to the Board for approval. Moreover, the approved policy and the Business Code of Conduct 

are required to be publicized via the Company’s website at www.smk.co.th, under the topic of Corporate Governance.  

Furthermore, employees at all levels are informed to acknowledge, understand and follow them as their guidelines to perform 

duties, and to achieve the goals with good faith. 

Operations on good corporate governance in 2017 are as follows:-

1. Rights of shareholders

  The Company recognized shareholders’ rights and encouraged them to exercise their basic rights; for example, to  

participate and vote in shareholders’ meetings, to propose agendas and candidate names to be considered to elect as  

directors of the Company before the date of Shareholders’ Annual General Meeting (AGM), to elect or remove members of the 

Board, to approve director remuneration, to appoint auditors and approve their remuneration, to approve allocation of the profit, 

and etc. Apart from the aforementioned, the Company disseminated crucial and complete information relating to its business  

operations for shareholders via channels provided by SET (SET Portal) as well as website of the Company in a timely manner.  

  Every year, the Company arranges AGM within 4 months from the end of its accounting period. However, in urgent 

cases, the Extraordinary General Meeting (EGM) can be called for considering special agendas which affect shareholders’  

interests. In 2017, the AGM was arranged on 20 April 2017 at the Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok, at 333 Srinakarin 

Road Huamark, Bangkapi, Bangkok. The Company followed the AGM Checklist provided by Thai Investors Association, 

as detailed below:-

Practices before AGM date

 • The Company allowed shareholders to propose agendas as well as names of candidates to be considered to elect as 

   directors of the Company according to the criteria provided, via its website at www.smk.co.th, during the period of 

   10 October 2017 to 31 December 2017. However, no shareholders proposed any agendas or names of the candidates. 

 • The Company broadcasted invitations for shareholders’ meetings, agendas with supporting documents and proxy 

   Form A, B and C (Form C for foreign shareholders who have appointed custodian in Thailand). All of such documents 

   are provided in both Thai and English via its website at least 30 days prior to the AGM. 
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 • The Company delivered invitations for shareholders’ meetings with date, time and place indicated, agendas with supporting 

   documents, last AGM minutes meeting, proxy and annual report to shareholders 21 days prior to the AGM. Announcement 

   on the AGM were made in the newspapers 3 consecutive days; and prior to the AGM 16 days to inform shareholders 

   to attend the meeting.

Practices on the AGM date 

 • The Company facilitated shareholders in attending the AGM, it provided adequate numbers of staff to give services on 

   document check and registration. The registration would be available 2 hours prior to the meeting. In addition, venue 

   of the meeting was at the main street, convenient for shareholders to travel and access to the place, it also could 

   accommodate numbers of shareholders attended the meeting.

 • Shareholders could register to attend the AGM at all time, even if the registration period was lapsed. The Company  

  did not deprive the rights of shareholders to attend the AGM.

 • In 2017 AGM, there were 8 directors (members of Audit Committee included), senior executives, auditors and legal 

   advisor of the Company attended the meeting to respond shareholders’ inquiries relating the points under their 

   responsibilities. There were 29 shareholders attended the AGM, holding shares of 47,382,537 shares equivalent to 

   23.69% of total paid up shares, and 75 proxies attended the AGM, holding shares of 99,481,791 shares equivalent to 

   49.74% of total paid up shares, totaling 104 persons with altogether shareholding of 146,864,328 shares equivalent to 

   73.43% of total paid up shares. 

 • Before the meeting began, Chairman explained all the criteria relating to the meeting such as meeting opening, vote  

  casting, how to use voting slip and vote calculating in each agenda according to the Company’s Article of Association.

 • The Company gave opportunities to shareholders to express their opinions, give recommendations as well as exercise 

   their rights in making decision of important matters which might have material impacts to the Company. For example, 

   to propose candidate names to be considered to elect as the Company’s directors, to approve director remuneration, 

   to appoint auditors and approve their remuneration, to approve allocation of the profit and etc.

Practices after the AGM date

 • The Company disclosed the AGM’s resolutions together with the vote results on the day of the AGM to acknowledge 

   shareholders and public via SET Portal and its website.

 • The Company prepared the AGM’s minutes meeting along with details, resolutions and inquiries from shareholders in 

   each session, and submitted such minutes to SET and the Ministry of Commerce within 14 days from the AGM date, 

   as well as disseminated the minutes via the Company’s website to acknowledge shareholders and public. In addition, 

   the minute was submitted to the Office of Insurance Commission (OIC) within15 days from the AGM date as well. 

  In 2017, the Company received the score of Excellent according to the AGM Checklist, assessed by  the Thai Investors 

Association.

2. Equitable Treatment of Shareholders

 • The Company gave rights to shareholders to assign proxies to attend the AGM and cast the votes on their behalf 

   in each agenda by delivering the proxy forms with guidelines to the shareholders prior to the meeting date. Once the 

   proxy forms were handed to the persons assigned by directors, proxies were entitled to participate in the AGM and  

  cast their votes as all other shareholders.

 • The AGM was conducted according to the agendas notified in the invitation, and the Company had no policy to add 

   any items without advance notice to shareholders.  

 • Directors and executives involved in matters relating to the AGM’s agendas attended the AGM to answer the questions 

   raised by shareholders. The Company provided adequate time for the AGM to allow shareholders to express their 

   opinions and ask questions. Additionally, important questions and opinions from shareholders were recorded in the 

   AGM’s minutes meeting for future review. 
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Use of internal information

  Details on use of internal information are reported in topic: Supervision on use of internal information  

3. Role of Stakeholders

  The Company treats all of its stakeholder groups fairly by having regards to their rights according to laws and agreements 

made with the Company. At this point, policies and procedures for stakeholder treatment are clearly set in its Business Code 

of Conduct in order for adherence of directors, executives and employees. Such policies and procedures cover treatments 

for various stakeholder groups; namely, shareholders, customers, employees, creditors, suppliers/counter parties, competitors, 

government sector, society, community and environment. The details are summarized as follows: 

  Shareholders

  The Company encourages shareholders to exercise their fundamental rights in accordance with laws and its Articles 

of Association, those rights are such as rights to participate and vote in shareholders’ meetings, to elect or remove members 

of the Board, to share in the profit of the Company and to obtain relevant and adequate information in a timely manner via 

SET Portal as well as its website. Also, the Company adheres to principle of corporate governance in operating businesses 

and has set adequate and efficient systems for internal control and risk management. As well, it intends to develop business 

to become strong to create long term benefit for shareholders. 

  Customers

  The Company intends to create quality products that fit customers’ needs as well as facilitate them with accessibility 

through various channels. Its services are continually improved to deliver fast responses to the customers.    

  The Company has set clear guidelines for customers’ satisfaction and ways for improvement of service delivery as 

follows: Service standard, complaint management process, customer surveys and Customer Satisfaction Index.  

  The Company maintains good relationship with the customers by establishing Customer Service Center to respond 

to their inquiries both on products and services, including receiving complaints from customers and coordinating with other 

units for solutions. Customers’ Complaint channel has already been provided via www.smk.co.th.    

  Employees

  The Company gives importance to its employees as they are essential resources contributing to achievement of its 

goals. The Company provides continual development to enhance employees’ knowledge so as to increase potential of the 

Company to be ready for business competitions. 

  The Company treats its employees fairly. Promotions, rewards or transfer shall be properly conducted based on 

the employees’ competency. Trainings on insurance products are arranged regularly to create progress in their career. All  

employees are encouraged to fully express their capabilities and take part in setting directions for their works. All employees’ 

opinions are welcomed regardless of their corporate levels. 

  The Company sets criteria for performance assessment of the employees using KPIs to prevent and minimize arguments 

 regarding bias in the assessment.  

  The Company clearly determines benefits and welfares for its employees. Their rates are set in comparable with those 

of its peers, and will be adjusted consistently with current economic situations, to improve quality of living of employees. 

Additional welfares are also provided; namely, provident fund, health insurance and staff loans. 

  The Company establishes Safety, Health and Workplace Environment Committee to take responsibilities for survey on 

issues of safety and health in the Company’s workplace, including recommending ways for improvement and development 

of such matters in accordance with laws and safety standard of the workplace in order to protect the employees as well as 

outsiders who come for services or work in the Company’s site from dangers. Such Committee also has a responsibility to 

provide trainings to employees to understand their roles and responsibilities on safety. 
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  The Company provides annual physical check-up for the employees to encourage them to be in good health. 

  Creditors

  The Company adheres to codes of ethics in doing business, treats creditors in accordance with laws and agreements 

made with them. The Company intends to maintain its ability in debt repayments and does not conceal facts or any information 

that may result in danger to them. 

  Supplier/Counter Party

  The Company treats its supplier/ counter party with fair and in good faith.  It sets clear supplier selection criteria and 

adheres to its procurement procedures when selecting supplier/counter party. The Company treats its supplier/counter party 

in accordance with agreements made with them and shall not demand or give any benefits to them with bad faith.  

  The Company views that supplier/counter party is one of the important stakeholder groups as they contribute to 

sustainable development of the Company. In 2017, the Company supported business of suppliers/counter parties, fairly 

treated and not taking advantage of them.  For example, the Company set standard time for paying garages within 15 days.

  Competitors

  The Company has policies to conduct business with transparency and ethics, and treats its competitors in accordance 

with laws as well as relevant regulations. The Company shall not search for confidential information of competitors in bad 

faith for its own interests, including not taking any acts that are in breach of their intellectual properties. 

  Government Sector

  The Company intends to create good relationship with government sector, and operate business in accordance with laws 

and announcements made by relevant official units. The Company will join government sector activities and give cooperation 

in providing information as requested. 

  Community, Society and Environment

  The Company operates business with accountability and gives attention to community, society and environment. 

It supports public activities and takes part in development of society and environment. 

  Actions on Anti-Corruption

   The Company is truly committed to operating its business under the agreement with the Good Corporate Governance, 

code of ethics, transparent and appropriate practices with the establishment of the  anti-corruption policy and guidelines,  

as well as the review and traceability of the transparency and efficiency of operations on annual basis in order to ensure that 

the Company’s business operation has been in accordance with established procedures and standards  and to demonstrate 

that the Company has provided the anti-corruption system virtually. The established anti-corruption policy and guidelines  

as anti-corruption measures include the following.

  1.  Anti-Corruption Policy

  2.  Guidelines for anti-corruption policy regarding the receiving and offering gifts / gratuity / entertainment / or other 

    benefits.

  3. Guidelines for reporting and complaining about corruption

  4. Measures against corruption

  5. Risk Management Guide for Corruption

Actions against Fraud and Corruption

Code of Conduct

  • The Company shall operate the business in cooperation with various agencies; including public, state enterprise,  

or private sector in the transparent, fair and legitimate manner.
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  • The Company shall strictly adhere to the anti-corruption policy.

Act with caution 

  • The Company shall not offer any gifts or other benefits to the outsiders such as government officials, brokers, 

    agents, partners, etc. in the way that intentionally induces the person to commit or omit from any illegal activity or  

   act wrongly against the position of that person for exchanging for the privileges that should be not gained.

  • The company shall not call for or accept any gifts or other benefits for the company’s itself or another person in 

    the way that induces the person commit or omit the wrongdoing.

  For the anti-corruption purpose, the receiving and offering the gifts and corruptions in any aspects or in any cases 

shall be published via the Company’s website. www.smk.co.th. Also, the company’s intention on anti-corruption shall be 

informed via electronic mails to partners, agents and outsiders, especially regarding receiving and offering the gifts/gratuity/

entertainment/or other benefits”, since it is a matter the Company is aware of the importance that may lead to corruption 

easily. In addition, the Company has also imposed the penalties in case where any directors, executives or employees of the 

Company take part in the corruption; receiving and offering bribes from public and private officials either directly and indirectly 

to obtain or retain a business or competitive advantage or to take advantage of a donation and charity for corruption interest 

and support, it shall be punishable by the Company’s regulations and / or related laws.

  The Company provides channels for complaints or clue reporting when seeing any corruption acts. The measures 

protecting the complainants and cue reporter who act in good faith are provided to ensure that they will not be defamed  

due to complaints or clue reporting, but the information shall be treated confidential and access to data shall be restricted 

to the only person responsible for complaint investigation.

  Also, communication and knowledge dissemination about anti-corruption practices have been carried out continuously, 

including corruption monitoring and risk assessment, follow-up of the anti-corruption outcomes, offering a bribery or corruption 

by the entities continuously and appropriately. This is to ensure that the business operation of the Company has been  

in accordance with the intention on such a matter.

Receipt of complaints

   Details on receipt of complaints are reported in Corporate Social Responsibility, topic: (2) Actions on  anti - corruption 

4. Disclosure of Information and Transparency

  The Company places importance to its information disclosure as such matter affects decision making of all stakeholder 

groups. At this point, the Company imposes measures for controlling the information disclosure both financial and non-financial 

 to be accurate, reliable, timeliness and in compliance with laws.

  Important information of the Company is disclosed in accordance with rules and regulations stipulated by the Securities 

and Exchange Commission (SEC), SET, OIC and other relevant official units, via SET Portal, Annual Registration Statement 

(Form 56-1), Annual Report as well as its website. The Company also regularly adjusts its information to be up to date version 

to ensure its compliance with laws and regulations as well as to build confidence of shareholders in terms of transparent 

business operations.  

The Company’s disclosure guidelines are as follows:-

1.  To disclose accurate and complete financial information and non-financial information timely.

2.  To prepare a report on the Board’s responsibility for financial statement and present it along with Audit Committee Report 

  in Annual Report. 

3.  To set a policy requiring directors and executives to report theirs and their related persons’ interests, which are vested  

 interests relating to administration of the Company. The following are criteria for reporting:   

  •   Report when first taking position

  •   Report when there are changes of their vested interests
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  •   Report at the year end

  •   No reports require for directors retiring by rotation and being re-elected

  All directors and executives are required to submit the Report on Interests to Company Secretary who will gather and 

prepare copies of the documents to the Chairman of the Board and the Chairman of the Audit Committee within 7 days from 

the date of receipt of such reports. 

4.  To set a policy requiring directors and executives to report their transactions of buying –selling/ holding of the  Company’s 

  securities in the next Board of Directors’ meeting. The holding of the Company’s securities by directors and executives 

   both direct and indirect, including the changes of securities numbers held by them shall be disclosed in Annual Report 

  (numbers of shares held at the beginning of the year and the transactions conducted during the year).       

5.  To disclose dates of directors’ appointment in Annual Report.

6.  To disclose information on remunerations each director receives as a member of the Board of Directors and as in the 

 subcommittees. 

7.  To disclose the policy on remunerations of directors including forms and types each director receives as a member of the 

  Board of Directors and as in the subcommittees.

8. To disclose the audit fee and other fees in Annual Report. 

9. To disclose the Company’s Memorandum of Association and the Company’s Article of Association on its website.

Investor Relation

  The Company’s Board of Directors realizes that the information of the Company including financial data, operation  

performance, and other non-financial information, is important to investors. The Company for this reason gives an importance 

to the disclosure of information with correctness and completeness. Investors and other relevant parties can get the information 

from disseminating channels and media of the Stock Exchange of Thailand and through the Company’s website 

(www.smk.co.th) provided both in Thai and English languages. The Company has assigned Mrs. Veena Niramarnsakul, Deputy 

Managing Director, Accounting, Credit Management & Compliance, to take responsibility for coordination, and the contact 

number of Investor Relation unit is 02-378-7000 ext. 7138.

5. Responsibilities of the Board

5.1 Board of Directors Structure

1.  The Board of Directors shall consist of at least of 5 members whom appointed/discharged by resolutions from shareholders’ 

  meetings. 

2.  The Board of Directors shall consist of at least 3 independent directors and at least half of the whole board member shall 

  be non-executive directors, to attain balance between non-executive directors and executive directors.    

3.  The Board of Directors shall select one of its members as the Chairman of the Board. 

4.  The Chairman and Managing Director shall not be the same person. Managing Director shall be selected by the Board of 

  Directors.  

5.  The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee shall propose the appointment of directors to the 

  Board for approval.

Name list and authorized signatory of the Board of Directors are reported in Structure of Management, topic: The Board of 

Directors 

5.2 Subcommittees

     Details on subcommittees are reported in topic: Subcommittees 
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5.3 Scope of Roles and Responsibilities of the Board of Directors

 Details on Scope of Roles and Responsibilities of the Board of Directors are reported in Management Structure, topic: 

  The Board of Directors 

5.4 Scope of Roles and Responsibilities of the Chairman

 The Chairman has roles and responsibilities as follows:-

1.  Take a leading role to ensure that directors and the Board of Directors as a whole perform its roles and responsibilities 

  to the best of their abilities.  

2.  To oversee that the Board of Directors consists of quality and competent members leading to right decision making and 

  high performance. 

3.  To oversee that the Board of Directors pays attention to the strategic matters that affect competitiveness of the Company.   

4.  To ensure that the Board meetings are run effectively, with adequate time given to management presentation,  encourage 

  and give opportunities to directors to freely ask and share their opinions. 

5. To set agendas appropriately and timely for situations, necessity and urgency and ensure that directors receive  accurate  

 and timely information.  

6. To call the Board of Directors’ meetings and chair meetings of shareholders. 

5.5 Scope of Roles and Responsibilities of the Managing Director

1.  Managing Director is the Chief Executive of the Company.

2.  To manage the company according to the vision, strategies and goals approved by the Board of Directors.

3.  To propose to the Board of Directors for approval of strategies, policies and core business plans.

4. To manage the business to achieve continual good operating results and ensure the linkage between strategy and 

  implementation.  

5.  To monitor and regularly report business condition and the Company’s operating results to the Board of Directors.  

6.  To effectively supervise various operations of the Company. 

7.  To present Annual Budget and Investment Budget to the Executive Board, and later table to the Board of Directors for  

 approval.  

8.  To act as the Company’s representative and is delegated to contact with the Authorities. 

9.  To implement the principles of corporate governance organization-wide.        

5.6 The Board of Directors’ Meeting

  In 2017, the Company held the Board of Directors’ Meetings totaling 4 times. The Board meetings were arranged in 

accordance with principle of good corporate governance as follows:-

1.  The Board of Directors’ meeting shall be scheduled in advance each year in order to facilitate directors to manage their 

  time for the meeting.

2.  The Chairman shall approve the Board meetings’ agendas, Managing Director and directors may propose agendas for 

  Board’s consideration.

3.  Regarding consideration in each meeting, the Company shall send the invitation of the Board of Directors’ meeting to 

  directors in advance at least 7 days prior to the meeting (except for urgent cases) so that directors can have adequate 

  time to study and consider as well as to make right decisions about various issues on the agendas.   
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4.  According to the Company’s Article of Association, the Board of Directors shall arrange its meetings at least 1 time per 

  3 months, and half of members of the Board of Directors shall be present at the meetings to constitute a quorum. In 

  addition, special meetings can be called depend on necessity.  

5.  In each meeting section, directors with conflict of interests shall not participate in the consideration or shall abstain from 

  voting.

6.  In every meeting, agendas shall be set clearly. All directors can freely discuss and share their opinions about the issues  

 discussed, including minutes taking provided.   

Details on meeting attendance of each Board member are reported in Structure of Management, topic: The Board of Directors.

  In 2017, the Company held a Non-Executive Director Meeting on 18 December 2017 for the Non-Executive Directors 

to meet among themselves without the presence of Executive Directors or the Management to discuss their concerns about 

the Company’s business or any matters of interest. 

5.7 Directorship in other companies of directors and senior executives

 The Board of Directors realizes that efficiency and devotion to duties as the Board and senior executives are important. 

The Board of Directors then prescribes that each director shall assume director positions in other listed companies not more 

than 4 listed companies, and Managing Director can assume director positions in other companies not more than 3 companies.   

5.8 Development of Directors

     Orientation for new director

        It is prescribed by the Board of Directors that orientation shall be arranged for all new directors to increase their 

knowledge as well as understanding of business and operations of the Company in order to get them ready to perform duties 

of the Board of Directors. Company Secretary is assigned to coordinate the orientation for new directors as follows:-  

 • Information on business structure, Board structure, subcommittees as well as their duties and responsibilities.

 • Information on policies and procedures for business operations.

 • Make arrangements for new directors to meet with the Chairman and Managing Director to receive information relevant 

   to business operation of the Company. 

Development Policy for the Board of Directors 

        The Board of Directors has a policy to encourage those involved with the Company’s supervision; namely, members 

of the Board and members of subcommittees to attend training programs or participate in seminars organized by the IOD, 

the SET, Thai Listed Companies Association and the SEC. This is in order to strengthen their knowledge useful for performing 

their duties with more efficiency. Company Secretary is assigned to be the coordinator for such matter. 

  In 2017, there were directors attended seminars and trainings programs relating to performance of duties of directors, 

as summarized in the following tables:-

1. Mr. Reungvit  Dusdeesurapot        Chairman, Chairman of Investment Committee

         and Chairman of Nomination, Remuneration 

         and Corporate Governance Committee  

2. Miss. Thanomsri Synsukpermpoon          Director and Company Secretary/ Secretary to Nomination,            

                                                    Remuneration and Corporate Governance Committee

No. Dates of Trainings and Seminars Trainings and Seminars Organizer

1 13 September 2017 Nomination Committee Best Practice

Gudeline

Thai Institute Of Directors (IOD)
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5.9 Succession Plan

  The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee is assigned by the Board of Directors to take 

responsibilities for continuation of suitable administration as well as consideration of succession plan especially for positions 

of Managing Director and senior executives from Assistant Managing Director and above. This is to ensure that the Company 

has planned, nominated, selected, and prepared for personnel to be replaced in key positions significant to business operation 

of the Company once those in such positions have been promoted, transferred, retired, or resigned, resulting in vacancy of 

such positions. 

        The Company has recruitment plans for key executive positions of all levels with suitability, to ensure that the Company 

has selected executives who are good and competent. The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee 

shall be responsible for considering the appointment of senior executives of the Company; namely, Managing Director and 

senior executives from Assistant Managing Director and above, to propose to the Board of Directors for approval.     

       In addition, the Company has a policy to recruit persons who are good and smart to join the Company such as those 

with experience and young talent. Such persons will be trained and equipped with opportunities to succeed in executive 

position in the future. In this regard, they shall pass serious employee evaluation steps; namely, challenging assignment and 

job rotation to enhance their leadership skills as well as knowledge of various areas.

5.10 Performance Appraisal of the Board 

  The performance appraisal of the Board is divided into 2 parts which are: 1. performance appraisal of the Board of 

Directors and 2. performance appraisal of the subcommittees. The Board determined that the appraisals must be conducted 

in February of every year. Furthermore, the operating performance results will also be considered in the appraisals to reflect 

efficiency and true directors’ performance.  All recommendations will be obtained for improving efficiency of the Board’s 

performance, resulting in highest benefits for corporate governance of the Company. 

Appraisal of the Board of Directors’ Performance

The Board sets criteria in appraising performance of the Board of Directors as detailed in the table below

 In addition, the Board sets topics for such appraisal which can be divided into key six topics; namely,  1. The Company’s 

Operating Performance over the year, 2. Roles and Responsibilities of the Board, 3. Board Meeting, 4. Performing of Duties, 

5. Structure and Qualifications of the Board, 6. Relationship with Management. 

No. Dates of Trainings and Seminars Trainings and Seminars Organizer

1 16, 23, 30 June and 7 july 2017 Advanced Audit Committee Program

26/2017

Thai Institute Of Directors (IOD)

Score (%) Level Definition

90-100 Excellent Excellent standard and performance, no need for improvement or only small  

improvement required

80-89 Exceed Expectation Standard and performance exceed expectation

70-79 Meet Expectation Standard and performance meet expectation

60-69 Moderate Meet standard performance but below expectation, improvement required

below 60 Need to improve Below standard performance, urgent improvement required
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Appraisal of Subcommittees’ Performance

  The Board determines to conduct performance appraisals of all subcommittees; namely, the Audit Committee, the Risk  

Management Committee, the Investment Committee, and the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee. 

Such appraisals use the same criteria as the performance appraisal of the Board of Directors.  Additionally, the appraisal 

topics have been set differently according to important roles and responsibilities of each subcommittee. 

Appraisal of Managing Director’s Performance

  The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee takes responsibilities for assessing performance 

of Managing Director and presenting to the Board of Directors for consideration. Such appraisal uses the same criteria as the 

performance appraisals of the Board of Directors and the subcommittee. The appraisal topics can be divided into seven key 

topics which are: 1. The Company’s Operating Performance over the year, 2. Vision and Strategies formulation, 3. Strategy 

Implementation, 4. Human Resources and Succession Plan, 5. Knowledge of Products and Services, 6. General administration 

and the ability to motivate,  7. Relationship with the Board of Directors.  

The Business Code of Conduct

  The Company places the importance to business operations under the laws, regulations and moral principle. The 

Board of Directors then determines to formulate the Business Code of Conduct in written format and disseminates it via 

the Company’s intranet system as well as website, www.smk.co.th, under the topic of Corporate Governance. Additionally, 

directors, executives and staff at all levels are required to adhere to and comply with the guidelines provided in the Business 

Code of Conduct.

  Furthermore, the Company continually creates communication across the organization to the employees on ethics. 

Also, supervisors have to ensure that their subordinates acknowledge, understand and follow the Business Code of Conduct.                    

Conflict of Interest

  The Board of Directors complies with the SEC’s and the SET’s rules on Connected Transactions and Related Party 

Transactions, which prices and conditions are as the same as conducted with the third person.  Also, it is required that 

significant Related Party Transactions shall be reviewed and approved by the Board of Directors. 

  Moreover, the Company discloses the Connected Transactions and Related Party Transactions in the form of Annual 

Registration Statement (Form.56-1) and the Annual Report (Form.56-2).

5.11 Remunerations for directors and executives 

     The Company pays for the Director’s remuneration in the form of gratuity and meeting allowance by considering from 

the suitability of duty and responsibility and comparing to the remuneration of other companies listed in the Stock Exchange 

of Thailand and in same business group. The remuneration must be passed the consideration of the Nomination, Remuneration 

and Corporate Governance Committee.

         The Company has considered the management’s remuneration in compliance with the criteria regulated by the Nomination, 

Remuneration and Corporate Governance Committee, together with other factors such as the individual evaluation of annual 

performance.

Subcommittee

  As of 31 December 2017, structure of the Board of Directors was consisted of 5 subcommittees; namely, the Executive 

Board, the Audit Committee, the Risk Management Committee, the Investment Committee and the Nomination, Remuneration 

and Corporate Governance Committee, as detailed below:-

  (a)   Executive Board comprises of 3 members, as follows:

1. Mr. Reungdej Dusdeesurapoj CEO and Managing Director 

2. Mrs. Suwimol Chayavoraprapa Executive Director 

3. Mr. Pradit Rodloytuk Executive Director
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Scope of Roles and Responsibilities of the Executive Board

1.  To oversee and give advice to Managing Director to ensure that the Company achieves the targets and goals as set by 

  the Board of Directors. 

2.  To take part in consideration of policies, vision, strategies and business plans jointly with the management before proposing 

  to the Board of Directors for consideration. 

3.  To oversee the implementation of the Company’s strategies, policies, and plans.   

4.  To consider Annual Budget and Investment Budget together with management before proposing to Board’s meetings for 

  approval.

5. To consider investment budget with size over approval authority of Managing Director; however, not exceeding 

 THB 20 million. 

 Executive Board convened 9 meetings in 2017. Records of attendance in the Executive Board’s meetings of each member 

are summarized, as follows:

Directors’ Approval Authority

 

Remark* Items other than those stated above will be at the discretion of the Executive Board, except for the operating budget 

      which is subject to the Managing Director’s judgment.

         (b)  Audit Committee comprises of 3 members, as follows:

Remarks :-  /1 Dr. Chatchavalit Saravari was appointed as Member of Audit Committee according to the AGM 2017 resolution, 

        on 20 April 2017 to replace Mr. Wisait Panutat who retired by rotation.

                           

Name Records of Attendance in the Meeting (times) Remarks

1. Mr. Reungdej  Dusdeesurapoj 9/9

2. Mrs.Suwimol   Chayavoraprapa 9/9

3. Mr. Pradit      Rodloytuk 9/9

    Subjects for Approval*

Limits of Approval Authority

Managing Director Executive Board Board of Directors

1. Investment in all investment assets (bank deposits, 

bonds, stocks, debentures, loans, etc.)

Subject to approval of the Investment Committee consisting of:- 

the Chairman, the Managing Director, Executive Board Members 

and Investment Manager

2. Investment in movable and immovable properties Not exceeding 

Bht. 5 million

Not exceeding 

Bht. 20 million

Over Bht. 20 million

3. Expenses for projects not included in Investment 

Budget earlier approved by the Board of Directors 

Not exceeding 

Bht. 5 million

Not exceeding 

Bht. 20 million

Over Bht. 20 million

1.  Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak    Chairman of Audit Committee

2.  Mr. Vinai Vittavasgarnvej Member of Audit Committee

3.  Dr. Chatchavalit Saravari/
1

Member of Audit Committee

    Secretary to the Audit Committee :                         Mr. Amornsak Srimongkolchai
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  The Audit Committee will have the term in office of 3 years, and chaired by a qualified Audit Committee Chairman who 

has knowledge and experience adequately for reviewing reliability of financial statement. The Company’s Audit Committee is 

responsible for reviewing the Company’s financial statements, internal control and risk management systems to be concise, 

proper, up to date and efficient. This also covers reviews of compliance with policies, rules, laws, procedures as well as 

regulations stipulated by supervisory bodies. In addition, the Audit Committee shall give opinions and report to the Board of 

Directors for approval, or to seek approval from shareholders’ meetings.    

Scope of Roles and Responsibilities of the Audit Committee

  1.  To review the financial statements of the Company to ensure the accuracy, reliability and sufficient disclosure.

  2.  To consider and approve any significant changes in accounting principles or accounting practices submitted by 

     the Management of the Company.

  3.  To review internal control system, the Company’s internal audit and risk management system to ensure the  

    appropriateness and effectiveness, including suggestions on how to improve the significant internal control  

    system submitted to the Board of Directors.

    3.1 To review and approve the annual internal audit plan of the Company. 

    3.2 To review the internal audit report submitted to the Management and reviews the opinion of the Management 

       on the audit issues that have been proposed and reported.

    3.3 To review the performance report of the Compliance Unit, including other related entities (e.g. Law) to 

       ensure appropriately that the Company complies with the Securities and  Exchange Committee, and the 

       non-life insurance laws, and/or other laws related to the Company’s business.

    3.4 To consider the observations and suggestions provided by the auditor in respect of the internal control 

       performance, and Internal Audit regarding internal control, and submit the Management to revise and 

       improve as to the recommendations, and follow-up on the implementation of the respective suggestions.  

    3.5 The Audit Committee may convene a meeting with the Management peculiarly, including recommend the  

      review of any items that may be deemed necessary and ask for independent comment from other  

      professional consultants at the Company’s expenses.  

  4.  Consider the connected transactions or the transactions that may cause conflicts of interests, making them in 

     line with the laws and SET’s regulations. This is to ensure such transactions are reasonable and for the highest 

    beneficial to the Company.

  5.  To consider the disclosure of the Company’s profile in case where the connected transactions or related transactions 

     that may cause conflict of interest for accuracy and completeness reasons.   

  6.  To consider the independence of the Internal Audit Unit in respect of access to data that is necessary and 

     useful to the Internal Audit.  

  7.  To consider selection, appointment and propose the remuneration for the auditor to ensure that the auditor is  

    independent to serve as the auditor of the Company. 

  8.  To convene a meeting with the auditor to be informed of the result of the review/audit of the financial 

     statements, discuss the issues and problems that may be encountered by the auditor and hold a  meeting with  

    the auditor without the Management at least once a year. 

  9.  To review and reassure that the Company has implemented the control measures and regulatory 

     measures adequately for sure that the Company has firmly adhered to the anti-corruption policy in the line with 

     the regulatory agencies’ practices efficiently and  

    9.1 To provide channels for the receipt of the clues in case the employees and stakeholders have 

       questions or see the suspected acts of violation or non-compliance with laws, regulations, and rules, ethical 

       codes and anti-corruption policy 
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    9.2 To provide confidence-building process to those whistle-blowers that the Company has proceeded the 

      independent investigation process and appropriate follow-up process. 

  10. To review and evaluate the Audit Committee Charter regularly and propose to the Board of Directors for approval 

     where the modification occurs.    

  11. To prepare the Audit Committee’s Report that is disclosed in the Company’s annual report; such report 

     must be signed by the Chairman of the Audit Committees and must contain at least the following information.

     • Opinion on the accuracy, completeness, and reliability of the Company’s financial report.

     • Opinions on the adequacy of the internal control systems of the Company.

     • Opinion on the compliance with the Securities and Exchange laws, SET’s regulations, non-life insurance 

       laws and regulations, and the Office of Insurance Commission (OIC), any other related business law.

     • Opinion on the suitability of the auditor

     • Opinion on transactions which may cause conflicts of interests 

     • Number of the Audit Committee meetings, and attendance of such meetings by each  Audit Committee 

      member

  12. In performing duties, when it has a question or doubts that there is transaction that may cause  a conflict of  

    interest, fraud, or suspicious circumstances informed by the auditor about fraud, violation of laws, or what may 

     be related to the duties of directors and executives, the Audit Committee shall be responsible for reporting the 

     Board of Directors for improvement within a period of time. The Audit  Committee deems appropriate, as well as 

     report the Securities and Exchange Commission (SEC) in the case where it is within the scope of the Securities 

     and Exchange Act.

  13. Perform other tasks according to the scope of power and authority set forth in the Charter  or  as authorized 

     the Board of Directors with the approval of the Audit Committee.

Audit Committee convened 11 meetings in 2017. Records of attendance in the Audit Committee’s meetings of each member 

are summarized, as follows:

Name
Records of Attendance in the 

Meeting (times)
Remarks

1. Mr. Weerachai   Ngamdeevilaisak 11 / 11

2. Mr. Vinai          Vittavasgarnvej 11 / 11  

3. Dr. Chatchavalit  Saravari 8 / 11 Dr. Chatchavalit Saravari was appointed as Member 

of Audit Committee according to the AGM 2017 

resolution, on 20 April 2017 to replace 

Mr. Wisait Panutat who retired by rotation. In 2017, 

Mr. Wisait Panutat attended Audit Committee’s 

meeting 1 time before retired by rotation.
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(c)  Risk Management Committee comprises of 5 members, as follows:

 

Remarks :-  /1 The Board Meeting no. 6/2016, held on 22 February 2017, resolved to appoint Mr. Prayat Thitathummakul 

        as Member of Risk Management Committee. 

         /2 The Board Meeting 6/2016, held on 22 February 2017, resolved to appoint Mrs. Veena Niramarnsakul as 

      Member of Risk Management Committee. 

         /3 The Board Meeting no. 6/2016, held on 22 February 2017, resolved to appoint Mr. Tara Vanalabpattana 

              as Member of Risk Management Committee.

         /4 The Board Meeting no. 6/2016, held on 22 February 2017, resolved to appoint Mr. Amornsak Srimongkolchai 

              as Member and Secretary of Risk Management Committee.

The Risk Management Committee will have the term in office of 3 years.

Scope of Roles and Responsibilities of the Risk Management Committee

  1. Determine risk management policy and propose it to the Board of Directors for approval; the policy should cover 

all kinds of risks that may affect revenue, fund capital, reputation or business existence as follows: 

   1.1 Strategic risk 

   1.2 Insurance risk 

   1.3 Liquidity risk

   1.4 Operational risk 

   1.5 Market risk

   1.6 Credit risk 

  2. Evaluate the adequateness of risk management measures and efficiency of company risk management 

  3. Organize at least once a quarter a meeting to follow up the risk status and risk management progress, including 

    provide consultation for improvement to appropriately comply with risk management framework and strategy and 

    report the Board of Directors at least once a quarter. 

   The Risk Management Committee may request for consultation from external persons at company’s cost. 

  4. Control and support risk management by proposing method that protects or lowers the risks to acceptable level;  

   follow-up risk management progress continuously; ensure adequateness and appropriateness of risk management.

1.  Mr. Pradit Rodloytuk Chairman of Risk Management Committee 

2.  Mr. Prayat Thitathummakul/1 Member of Risk Management Committee

3.  Mrs. Veena Niramarnsakul/2 Member of Risk Management Committee

4.  Mr. Tara Vanalabpattana/3 Member of Risk Management Committee

5.  Mr. Amornsak Srimongkolchai/4 Member and Secretary of Risk Management Committee
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 Risk Management Committee convened 6 meetings in 2017. Records of attendance in the Risk Management Committee’s 

meetings of each member are summarized, as follows:

  Remarks:  - Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak resigned from Member of Risk Management Committee on 22 February 

          2017. In 2017, Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak attended the Risk Management Committee’s meeting 1 time. 

            - Mr. Vinai Vittavasgarnvej resigned from Member of Risk Management Committee on 22 February 2017. 

         In 2017, Mr. Vinai Vittavasgarnvej attended the Risk Management Committee’s meeting 1 time.

(d)  Investment Committee comprises of 4 directors and Investment Manager, as follows:

Scope of Roles and Responsibilities of the Investment Committee  

1.  Formulate investment policy frameworks, the investment plans, risk management policy and the investment procedures.

2.  Oversee investment decision process.

3.  Oversee the investment in compliance with the investment policy and risk management policy to achieve the expected 

 investment return target.

4.  Oversee investment transactions to comply with the good governance, the business transparency, and no conflict of  

 interests.

5.  Ensure the level of efficiency of investment operations, personnel, information used for the company investment.

6.  Manage investment funds according to investment policy frameworks approved by the Board of Directors.

7.  Report investment performance to the Board of Directors regularly.

Name
Records of Attendance 

in the Meeting (times)
Remarks

1.  Mr. Pradit     Rodloytuk 6/6

2.  Mr. Prayat    Thitathummakul 5/6 The Board Meeting no. 6/2016, held on 22 February 2017, 

resolved to appoint Mr. Prayat Thitathummakul as Member 

of Risk Management Committee. 

3.  Mrs. Veena    Niramarnsakul 5/6 The Board Meeting no. 6/2016, held on 22 February 2017, 

resolved to appoint Mrs. Veena Niramarnsakul as Member 

of Risk Management Committee.

4.  Mr. Tara       Vanalabpattana 5/6 The Board Meeting no. 6/2016, held on 22 February 2017, 

resolved to appoint Mr. Tara Vanalabpattana as Member of 

Risk Management Committee.

5.  Mr. Amornsak Srimongkolchai 5/6 The Board Meeting no. 6/2016, held on 22 February 2017, 

resolved to appoint Mr. Amornsak Srimongkolchai as 

Member and Secretary of Risk Management Committee

1. Mr. Reungvit Dusdeesurapot Chairman of Investment Committee

2. Mr. Reungdej Dusdeesurapoj Member of Investment Committee 

3. Mrs. Suwimol Chayavoraprapa Member of Investment Committee 

4. Mr. Pradit Rodloytuk Member of Investment Committee

5. Mr. Tara Vanalabpattana Member of Investment Committee
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 Investment Committee convened 8 meetings in 2017. Records of attendance in the Investment Committee’s meetings of 

each member are summarized, as follows:

 

 (e)  Nomination, Remuneration  and Corporate Governance Committee  (the “NRCG”) comprises of  6 members, as follows:

  1.  Mr. Reungvit   Dusdeesurapot   Chairman of the NRCG

  2.  Mr. Reungdej   Dusdeesurapoj   Member  of  the NRCG

  3.  Mr. Pradit   Rodloytuk  Member  of  the NRCG

  4.  Mr. Weerachai     Ngamdeevilaisak  Member  of  the NRCG

  5.  Dr. Chatchavalit   Saravari/1   Member  of  the NRCG

  6.  Mrs. Anchulee  Gunavibool/2   Member  of  the NRCG

   Secretary to the NRCG:  Miss Thanomsri  Synsukpermpoon

         Remarks : /1The Board Meeting no. 1/2017, held on 11 May 2017, resolved to appoint Dr. Chatchavalit Saravari as 

       Member of the NRCG. 

      /2The Board Meeting no. 3/2017, held on 8 November 2017, resolved to appoint  Mrs. Anchulee Gunavibool 

       as Member of the NRCG. 

Scope of Roles and Responsibilities of the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee (NRCG)

  The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee shall take responsibilities for consideration on 

nomination policy, remunerations for directors and  Managing Director, including policies on corporate governance to seek 

approval from the Board of Directors or shareholders’ meetings as the case may be, as follows: 

1.  Nomination

 • To consider criteria and procedures for nominating qualified candidates to be directors and senior executives, and 

   make proposal to the Board for consideration.

 • To ensure that the Company has effective succession plans for senior executives.

2. Remuneration 

 • To consider policies, structures, and remuneration of the Board as well as subcommittees’ to propose to the Board  

  of Directors prior to seeking shareholders’ approval.

 • To consider remuneration of the Managing Director.

 • To consider overall salary increase and bonus of the Company.    

3. Corporate Governance

 • To consider Corporate Governance Policy and procedures, including Business Code of Conduct of the Company.  

 • To oversee that the Company operates in accordance with corporate governance principles. 

Name Records of Attendance in the Meeting (times) Remarks

1. Mr. Reungvit   Dusdeesurapot  8 / 8

2. Mr. Reungdej  Dusdeesurapoj 4 / 8

3. Mrs. Suwimol  Chayavoraprapa 8 / 8

4. Mr. Pradit      Rodloytuk 8 / 8

5. Mr. Tara        Vanalabpattana 8 / 8
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 The NRCG convened 7 meetings in 2017. Records of attendance in the NRCG’s meeting of each member are summarized, 

as follows:

  

 

Nomination and appointment of directors and senior executives

 (1) Independent Director

  The Board of Directors clearly determined qualifications of independent director using criteria set by the SEC as minimum 

   base and defined additional qualifications appropriate to the Company, detailed as follows:      

 (a)  Holding shares not exceeding 0.5 percent of the total number of shares with voting rights of the Company, including 

   shares held by related persons of such independent director.

 (b)  Neither being nor used to be an executive director, employee, staff, advisor who receives salary, controlling person of 

   the Company or its major shareholder, unless the foregoing status has ended not less than two years prior to the date 

   of filing an application with the Office of the SEC.  Such prohibited characteristic shall not include the case where the 

   independent director used to be a government official or advisor of a government unit which is a major shareholder  

  or controlling person of the Company. 

 (c)  Not being a person related by blood or legal registration as father, mother, spouse, sibling, and child, including spouse 

   of child, executive, major shareholder, controlling person, or person to be nominated as executive or controlling person 

   of the Company.

  (d)  Neither having nor used to have a business relationship with the Company, its major shareholder or controlling person, 

   in the manner which may interfere with his or her independent judgment, and neither being nor used to be a significant 

   shareholder or controlling person of any person having a business relationship with the Company, its major shareholder 

   or controlling person, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of filing 

   an application with the Office of the SEC.

  The term ‘business relationship’ under the first paragraph shall include any normal business transaction, rental or lease 

of immovable property, transaction relating to assets or services or granting or receipt of financial assistance through receiving 

or extending loans, guarantee, providing assets as collateral, and any other similar actions, which result in the Company or its 

counterparty being subject to indebtedness payable to the other party in the amount of three percent or more of the net tangible 

assets of the Company or twenty million baht or more, whichever is lower.  The amount of such indebtedness shall be calculated 

according to the method for calculation of value of connected transactions under the Notification of the Capital Market 

Supervisory Board governing rules on connected transactions mutatis mutandis.  The consideration of such indebtedness 

shall include indebtedness occurred during the period of one year prior to the date on which the business relationship with 

the person commences.

List

Records of Attendance 

in the Meeting (times)

Remarks

1. Mr. Reungvit     Dusdeesurapot  7/7

2. Mr. Reungdej    Dusdeesurapoj 7/7

3. Mr. Pradit        Rodloytuk 7/7

4. Mr.Weerachai    Ngamdeevilaisak 7/7

5. Dr. Chatchavalit Saravari 5/7 The Board Meeting no. 1/2017, held on 11 May 2017,  

resolved to appoint Dr. Chatchavalit Saravari as Member 

of the NRCG.

6. Mrs. Anchulee   Gunavibool 1/7 The Board Meeting no. 3/2017, held on 8 November 2017, 

resolved to appoint  Mrs. Anchulee Gunavibool as Member 

of the NRCG.
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 (e)  Neither being nor used to be an auditor of the Company, its major shareholder or controlling person, and not being 

   a significant shareholder, controlling person, or partner of an audit firm which employs auditors of the Company, its 

   major shareholder or controlling person, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to 

   the date of filing an application with the Office of the SEC.

  (f)  Neither being nor used to be a provider of any professional services including those as legal advisor or financial 

   advisor who receives service fees exceeding two million baht per year from the Company, its major shareholder or 

   controlling person, and not being a significant shareholder, controlling person or partner of the provider of professional 

   services, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to the date of filing an application 

   with the Office of the SEC.

  (g)  Not being a director appointed as representative of directors of the Company, major shareholder or shareholder who 

   is related to major shareholder.

  (h)  Not undertaking any business in the same nature and in competition to the business of the Company or being a 

   significant partner of a partnership, an executive director, employee, staff, advisor who receives salary or holding 

   shares exceeding one percent of the total number of shares with voting rights of other company which undertakes 

   business in the same nature as and in competition to the business of the Company.;

  (i)  Not having any other characteristics which cause the inability to express independent opinions with regard to the 

   Company’s business operations;

         After being appointed as independent director with the qualifications under (a) to (i) of the first paragraph, the independent 

director may be assigned by the board of directors to take part in the business decision of the Company, its major shareholder 

or controlling person, provided that such decision shall be in the form of collective decision.

 (2) Nomination of directors

  The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee shall take responsibilities for nominating qualified 

candidates to be director in replacement of those due to retire by rotation or  any other cases, to seek the Board of Directors’ 

approval, which is then proposed to shareholders’ meetings for approval. In this regard, the Nomination, Remuneration and 

Corporate Governance Committee considers candidates based on essential skills which still lack in the Board members, 

required knowledge and expertise suitable for the company’s business strategies, by using Director Pool when searching for 

candidates. The candidates shall have vision, transparent profile and no blemish, including the following qualifications:

  • Integrity and Accountability

  • Informed Judgment

  • Adherence to principle and standard as professional 

  For directors who are representative of major shareholders, in principle, the major shareholders shall propose the 

names of the candidates as deemed appropriate. The Board of Directors then takes responsibilities for examining that their 

qualifications meet relevant laws and regulations and then propose to the shareholders’ meetings for approval.

  Regarding director nomination, the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee shall not consider 

candidates who currently assume director positions in 4 listed companies and above. 

  According to the Company’s Articles of Association, the Board shall consist of at least 5 members; however, the 

maximum number of directors is not specified. At least half of the directors must reside in the Kingdom of Thailand. Directors 

may or may not be shareholders of the Company. In every AGM, one-third of directors (or the approximate number thereto) 

shall retire from office.
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  The election of directors of the Company shall be preceded by the shareholders’ meeting, based on the  

following criteria:

1.  One shareholder shall have one vote per one share held.

2.  Each shareholder  must  use  all  the  votes  available under (1)  to elect  one  or several person(s) as director(s) but the 

  votes may not be divided to different candidates.

3.  Candidates  who  have  received  the  maximum  votes  consecutively  will  be  elected directors,  equivalent  to the number 

   of  directors to be  elected at  that time. In case, the number of successful candidates, who have  received equal votes 

  next after the candidates with  the  maximum  votes,  exceeds  the  number of directors to  be elected at  that time, the 

  Chairman of the meeting shall have a casting vote.

Apart from the retirement from office by rotation, directors may be retired from office in case of:

 1.  Death

 2.  Resignation

 3.  Disqualification or having any forbidden characteristics under Clause 68 of the Public Company Act B.E. 2535

 4.  The shareholders’ meeting passes the resolution for retirement of director(s) with at least three-fourths of the total 

   shareholders attending the meeting with voting rights, and the aggregate number of shares held by them must be at 

   least half of the total shares held by all the shareholders attending the meeting with voting rights. 

 5.  The Court’s order 

Details of Directors from major shareholders are as shown in the table below:-

    Remark :  On 15 November 2016, Dusdeesurapot” Family changed their shareholding in the Company  by transferring  

     part of the Company’s shares currently owned by them to Dusdeesurapot Holding Co., Ltd. (“Dusdeesurapot  

     Holding”) and SMK Holding Limited (“SMK Holding”). As a result of the transfer, Dusdeesurapot Holding and 

      SMK Holding have a shareholding of approximately 25.02 percent and 1 percent of the total voting rights of  

     the Company, respectively, and Dusdeesurapot Holding become a major shareholder of the Company.

  The Company gives rights to all shareholders to propose names of qualified candidates to be considered to elect as 

the Company’s directors before the AGM date. The Company has disclosed the criteria in proposing the names of candidates 

together with the proposal form on the Company’s website at www.smk.co.th.

(3) Nomination of senior executives

       The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee takes responsibility for consideration of criteria, 

process and selection of qualified senior executives of the Company and propose for the Board of Directors’ approval.

Supervision on operations of subsidiaries and joint venture

     -- The Company has no subsidiaries and joint venture companies -- 

Supervision on use of internal information

  The Board of Directors gives importance to use of internal information by stating a policy in its Business Code of 

Conduct and disseminated information on such matter via its website for acknowledgement of the shareholders as well as 

for directors, executives and staff to be aware of and follow, as detailed below.

1.  Directors and executives are required to report at least 1 day before they deal in the Company securities to Company 

  Secretary (delegated person), to further inform the Board of Directors.  

Shareholder Group As of 10 March 2017 As of 31 December 2017

No, of directors representing the groupNo. of shares held %

1. “Dusdeesurapot” Family 124,761,060 62.38 4 persons

2. MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED 21,750,000 10.88 -

3. LeapFrog Thailand Holdings Limited 21,749,990 10.87 1 persons
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2.  Directors and executives are required to sign for acknowledgement of the SEC’s notice relating to report on changes of 

  their securities holding in the Company to the SEC within 3 working days from the date of the changes, as stated in the 

  Securities and Exchange Act, section 59. In addition, they have to inform Company Secretary to submit the report to the 

  SEC within the required period, and record the changes as well as summarize the numbers of the securities held by 

  each director and executive to report in the next Board of  Directors’ meeting. Moreover, directors and executives are also 

  informed on punishment for the action in breach of this matter.  

3.  Directors, executives and employees are prohibited to disclose financial information or any other data that may impact the 

  Company’s stock price to outsiders or others with vested interests. They are not allowed to do securities trading for 1 

  month before disclosure of the Company’s financial statement or any other data that may affect the Company’s stock 

  price to the public. In addition, they are not allowed to conduct trading transactions unless such financial statements and 

  data have been publicly broadcasted for more than 24 hours. 

4.  Procedures for preventing use of internal information of Investment Unit have been established. Directors, executives and 

  employees dealing with such information shall comply with the procedures. Confidential information shall be protected 

  from leakage to any irrelevant persons or units, and it shall not be used to seeking benefits for oneself.   

Shareholding in the Company and changes of the shareholding of directors and executives

  • Directors

 Remark: The information includes both direct and indirect shareholding in the Company of the directors.

Name 

Number of 

shares held 

ended on

1/1/2017

Change

Increase / 

(Decrease)

Number of shares held ended on 

31/12/2017

Number of 

shares held 

% of issued and paid 

up shares

1. Mr. Reungvit      Dusdeesurapot 25,693,220 - 25,693,220 12.85%

   Spouse and minor children - - - -

2. Mr. Reungdej     Dusdeesurapoj  25,537,510 - 25,537,510 12.77%

   Spouse and minor children - - - -

3. Mrs. Suwimol     Chayavoraprapa 14,267,540 - 14,267,540 7.13%

   Spouse and minor children - - - -

4. Mr. Stewart Michael Langdon - - - -

   Spouse and minor children - - - -

5. Mr. Pradit         Rodloytuk 3,964,010 - 3,964,010 1.98%

   Spouse and minor children - - - -

6. Mrs. Anchulee    Gunavibool  14,791,240 - 14,791,240 7.40%

   Spouse and minor children - - - -

7. Mr.Weerachai     Ngamdeevilaisak - - - -

   Spouse and minor children - - - -

8. Mr. Vinai           Vittavasgarnvej - - - -

   Spouse and minor children - - - -

9. Dr. Chatchavalit  Saravari - - - -

   Spouse and minor children - - - -

10. Miss Thanomsri Synsukpermpoon 24,650 - 24,650 0.012%

   Spouse and minor children - - - -
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  • Executives

 Remark: The information includes both direct and indirect shareholding in the Company of the executives. 

Remuneration of auditors

(1)  Audit fee

  Audit fee that EY OFFICE LIMITED has received from the company for the year 2017 is 1,710,000 Baht.

(2)  Non-audit fee

  Non-audit fee for the professional services  agreed-upon procedures to review the Risk-Based Capital (RBC) report 

for the Office of Insurance Commission as at 30 June 2017 and 31 December 2017 totaling 500,000 Baht.

Operations on good corporate governance in other areas

  In 2017, directors attended in various subcommittees’ meetings as reported in topic: Subcommittees. 

Name 

Number of 

shares held 

ended on

1/1/2017

Change

Increase / 

(Decrease)

Number of shares held ended on 

31/12/2017

Number of 

shares held 

% of issued and 

paid up shares

Deputy Managing Directors

1. Mr. Sutip       Ratanarat 2,000 - 2,000 0.001%

   Spouse and minor children - - - -

2. Mr. Prayat      Thitatammakul 3,650 - 3,650 0.002%

   Spouse and minor children - - - -

3. Mrs. Veena    Niramarnsakul 31,000 - 31,000 0.016%

   Spouse and minor children - - - -

Assistant Managing Director

4. Mr. Nusonti    Nilwong - - - -

   Spouse and minor children - - - -

5. Mr. Surapong  Vongsopanagul 3,100 - 3,100 0.002%

   Spouse and minor children - - - -

6. Miss Montarat Navarat 2,430 - 2,430 0.001%

   Spouse and minor children - - - -
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Corporate Social Responsibilities

Policy overview

    The Company regards social responsibility as an important part of its operations. It conducts business based on 

principle of corporate governance and takes into account social responsibility aspects. Additionally, the Company focuses on 

development of sustainable growth to generate benefits for all groups of its stakeholders. The Report on Corporate Social 

Responsibility of the Company is prepared in accordance with the Stock Exchange of Thailand’s guidelines, as detailed below:          

1. Operating business with fairness 

  The Company operates business with honesty and transparency placing high importance to the rights of all stakeholder 

 groups. The Company has fair operating practices as follows: 

    • Ensure fair play in trade competition, not seeking confidential information of competitors in an unethical and 

    inappropriate manner for the Company’s benefits. 

  • Not supporting any acts against copyright laws, intellectual property or trademark, including use of others’ 

    intellectual property without their consents.    

  • Establish clear procurement criteria for selecting suppliers/counter parties by taking into account mutual benefits, 

    and comply with procurement rules and procedures including conditions mutually agreed.   

  • Not demand, receipt or give any benefits with bad faith to suppliers, creditors and customers.  

  • Treat all employees with fairness and give importance to employee development on knowledge and capability 

    for their good career path.

2.  Prevention against partaking in corruption

  The Company has adhered to operating its business with the integrity and transparency, and in agreement with the 

Good Corporate Governance against the receiving and offering gifts/gratuity/entertainment/or other benefits with a conscious 

awareness of receiving and offering the bribes as a serious threat that destroys the free and fair competition and causes 

damages to the economic and social development, the Company’s Board of Directors is aware of the importance and 

considers the following prescriptions

 1.   Anti-Corruption Policy

 2.   Guidelines for anti-corruption policy regarding receiving and offering the gifts/gratuity/entertainment or other benefits.

 3.   Guidelines for reporting and complaining about corruption

 4.   Measures against corruption

 5.   Risk Management Guide for Corruption

  The aforesaid guidelines shall be observed by the directors, executives and employees of the Company in the line with 

the policies and practices to prevent the Company, including directors, executives, employees and stakeholders from violating 

the anti-corruption policy and laws, and this is publicized via the Company’s site www.smk.co.th and the Intranet system.

CAC Membership

  Since the Company signed the Declaration of Commitment dated on September 1, 2017 to join the Thailand’s Private 

Sector Collective Action against Corruption (CAC) program to show its spirit in the anti-corruption and anti-frauds arising 

out of the business operation or corporate performance, theCompany is committed to operating its business with honesty 

and transparency and in compliance with all applicable laws relating to anti-bribery and anti-corruption and under the  

Good Corporate Governance. As the Company is aware that corruption in the organization is a risk to the sustainable business 

operation of the Company, the Company has strictly adhered to anti-corruption policy and fight against all kinds of corruptions 

without the exceptions, as well as not engaged in the corruption both directly and indirectly, which the directors, executives, 

and all employees shall abide by and follow. Also, the Company campaigns and communicates the people and parties  

involved inside and outside the organization continuously.
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  The Board of Directors assigns the Audit Committee to oversee the compliance with anti-corruption measures. The Audit 

Committee shall review the anti-corruption measures and the related internal control and shall be reported of the adequacy 

and effectiveness of anti-corruption measures by risk assessment and providing recommendations to reduce the risks and it 

shall be implemented by the Management. The Audit Committee shall submit the Audit Committee’s Report to the Board of 

Directors on regular basis. 

  Also, the Company promotes and communicates the personnel and employee at all levels to ensure that they gain 

the understanding, leading to the acceptance and culturing a good awareness. To achieve this, the Company prescribes that  

personnel and employees shall sign and acknowledge, and strictly follow the anti-corruption policy and other related measures. 

In addition, the Company provides channels for complaints or clue reporting when seeing any corruption acts, as well as the 

measures protecting the complainants and cue reporter who act in good faith to ensure that they will not be defamed due to 

complaints or clue reporting in during the investigation and post-investigation under the fair investigation process.

  Measures to protect and maintain confidentiality of a complainant

  In order to protect rights of a complainant or person giving information who acts in good faith, the Company shall keep 

confidential their names, address, or any information indicative of the complainant or the person giving information. Access 

to such information shall be restricted to only those responsible for investigating complaints. In this regard, persons receiving 

such information due to their performing of duties relevant to the complaints shall keep the information, the complaints and 

the documentary evidence of the complainants and persons giving the information as confidential and shall not disclose them 

to any other person who is not a relevant person, except for the case where disclosure is required by law. 

  Action taken upon receipt of complaints

1.  Collecting facts related to complaint on corruption

2.  Processing and screening information as well as establishing measures for considering on  management procedures 

  and solving each problem properly.

3.  Reporting the results to the complainer, person being complained, persons providing cooperation in investigating the 

  complaint or other persons as necessary and the Managing Director and/or Audit Committee shall follow-up the progress 

  intermittently. In the event of any issue significantly damaging the Company, Audit Committee or Managing Director shall 

  report the facts and the results of investigation to the Board of Directors.     

   Channel of Receipt of Complaint

  The Board of Directors provides an opportunity to all employees and all groups of stakeholders to file complains, give 

comments and trace of any offence via the following channels provided by the Company: 

1.  Telephone:

 • Complain Unit, TEL: 02-3787000 ext. 7177 – 7181

2.  Company’s website: www.smk.co.th 

3.  The Comment Form provided in all branches throughout the country

4.  Postal mail, sent to:

 • Chairman of Audit Committee

 • Managing Director

 • Human Resource Management Manager

 Postal address:

 Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

 313 Srinakarin Road, Huamark Sub-District,

 Bangkapi District, Bangkok 10240
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3.  Respect for Human Rights

  The Company promotes actions which are in line with human right laws and respects fundamental rights of its all 

stakeholder groups, without discrimination on race, color, religious, age or any other nature considered as human right issues. 

The Company adheres to freedom principle and equality, including supports to human right protection according to its scope 

of power provided. 

  The employees are encouraged to express their opinions freely and equally, with respects for their values. The Company 

strongly believes that good human resources development must begin with beliefs, confidence and respect for human being 

in every person. At this point, the practices have been established as follows:-

  • The Company has no limit or discrimination against any employee on issues of employment, race, color,  

   religious, sex, age or any other nature considered as human right issues. 

  • The Company has standardized labor rules, certified by Ministry of Labor.

  • The Company provides channels for employees to file their complaints, those who have problems can directly 

    inform their superiors or file the complaints via other channels, namely; Managing Director, Human Resources 

    Management Department or channel provided on the Company’s website. 

  The Company treats the employees with fairness and equality. Both male and female employees will have their retirement 

at the same age of 60. The Company also gives them transfer opportunities to work in their home towns in suitable job 

positions. 

  The Company gives the employees the rights to share their opinions about improvement of products and services to 

increase customer satisfaction. They are also encouraged to participate in activities useful for community and society. In 2017, 

the Company arranged many social responsibility projects for the employees to join, namely, blood donation in every quarter, 

donation of consumer goods and volunteer activities to support general public.    

4. Treating employees with fairness

  The Company regards employees as important resources contributing to its achievement. It promotes fair and equitable 

treatment to the employees and respects for their rights, as follows:

  • The Company has transparent recruitment and hiring process based on qualifications and ability of each 

    candidate.

  • The Company has fair employment terms and conditions and provide appropriate remunerations based on each 

    position and performance of employees.

  • The Company establishes organizational culture that provides operational guidelines for employees. 

  • The Company provides appropriate employees welfares and benefits such as annual leaves, provident fund, and 

    medical welfare (both OPD and IPD). 

  • The Company fairly and equally treats employees in rewarding or transferring based on employees’ knowledge  

   and ability.

  • Disciplinary actions to employees are fair and under the Company work rules.

  • The Company ensures workplace hygiene and safety to prevent harm from employees and their property.

  • The Company encourages personnel’s development to increase employee capability as well as improvement of  

   work systems and innovations. 

  • The Company strictly follows legal requirements and regulations related to employees.
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 • Occupational health and safety of employees

  As a Non-Life Insurance Company, it places high importance to safety. The Company is committed to create good 

quality of work-life for employees, the Safety, Health and Workplace Environment Committee then be established to take 

responsibilities for improvement of occupational health and safety as well as environment in workplace of the Company, 

in line with laws and safety standard of the workplace. Such committee also has to establish policies, year-plans, projects 

and activities relevant to safety, occupational health and workplace environment. The Company aims to have zero accident 

and zero-loss from accident, and to prevent and reduce accident, danger, illness from work or unsafe situations in the  

workplace which cause death or property damage. 

  In 2017, the Company organized the annual basic training of firefighting and evacuation fire drill for the employees to 

be aware of the causes of fire, and know how to use firefighting equipment. In addition, employees will learn the safe and 

right way to evacuate from the building to the designated assembly areas in case of fire emergency.

  The Safety, Health and Workplace Environment committee has conducted monthly inspection of the office building 

as well as the surrounding area to ensure environment in the workplace with safety and occupational health. The committee 

also held its monthly meetings to discuss ways for improvement of these matters. Additionally, regular inspection of electric 

appliances also be conducted to check their efficiency and replace according to their lifetime. Air-condition system, lights 

and drinking water for employees were inspected to ensure that they meet their standards. As well, the welfare food shop 

also was regularly examined to make sure that it was standardized and hygienic. Furthermore, the Claim staff rest areas at 

the branches were improved to promote safety and cleanliness. In 2017, the Company improved the Claim staff rest areas at 

various braches in several parts of the country, as follows:

 Central Thailand             Southern Thailand

  - Saraburi province - Trang province

  - Ratchaburi province - Takua Pa district, Phang Nga province

  - Chonburi province - Wiang Sa district, Surat Thani province

  - Pattaya province

    Northeastern Thailand              Northern Thailand

  - Yasothon province       - Lampang province

  - Udon Thani province

  - Chaiyaphum province  

  - Nakhon Ratchasima province   

  - Nong Bua Lamphu province   

The statistics of employee injury caused by work-related accident in 2017 was shown as follows:

  • Benefits and welfares

  The Company adjusts and improves employee welfares considering economic situation, and both male and female 

employees will receive suitable welfares. Benefits such as provident fund, medical welfares, get well basket and staff loans 

are provided for the employees. 

Injury case of employees Male Female Total

Not taking day off - - -

Absent from work 1 1 2

Disability - - -

Fatality - - -

Total 1 1 2
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  The Company established the Benefits and Welfare Committee to take responsibilities for employee benefits and welfares 

to be in accordance with the laws. Such committee also gives recommendations to the Wage Committee on suitable benefit 

and welfare types of the employees. 

  The Company encourages healthiness of employee; it provides nursing room with registered nurse, including annual 

physical check for the employees. In addition, the Company rented the badminton court and futsal field as well as arranged 

the gym equiped with exercise equipment for the employees to use after their work hours. Also, information on illness and 

ways for good health and well-being are regularly sent to the employees, to raise their awareness on good health.

     • Personnel development

  The Company continually implements its personnel development policy for the employees to acquire knowledge, skills, 

capability as well as good attitude towards work. Trainings, both in-house and external are arranged throughout the year with 

programs suitable to employees in each level and function, to be in line with the Company’s vision on personnel development 

for high quality and potential personnel. Moreover, the Company gives opportunity to the employees for learning and 

self-development as well as encouraging them to utilize their highest capabilities. The employees will have opportunity to learn 

about the second job role to increase their knowledge allowing them to be able to work in place of each other. Moreover, 

direct coaching is also provided by their superiors, they will receive advice and have chances to learn (two-way communication) 

about assignments, enabling them to perform efficiently and increase their potential at the same time. In addition, the Company 

has developed a quality improvement project utilizing digital technology in its work processes to increase efficiency. Customers, 

agents and employees can access the Company’s services via their mobile phones. The Company also provides digital 

training programs to the employees to make them be ready for changes and able to deal with work challenges from greater 

serious competitions. They will promptly adjust themselves to the changing situations.   

  The personnel development is divided into 3 main categories which are:-

  • Performance improvement

  • Key person development

  • Potential development 

5. Consumer responsibilities 

  The Company is committed to create quality products that fit customers’ needs and available through convenient and 

easy to access channels. It continually broadcasts knowledge about cars using, driving, healthcare, ways to prevent illnesses 

and other useful information for customers via online channels. Product information is provided via both offline and online media, 

namely; website, Facebook, leaflets and posters available at the branches. Moreover, the Company encourages customers 

to keep their good health with exercising, by giving 15% discount of By-Fit Health Insurance for healthy customers. It also 

arranges customer’s primary health checkup events at the branches in Bangkok area. In addition the Company provides Call 

Center services (24 hours) for customers to notify accident, buy insurance, give comments or inquire about the products 

information.   

  The Company places high importance on services. Therefore, service standard, customer surveys and Customer Satisfaction 

Index (CSI) have been established for improving the services. The Company also regularly arranges training programs for the 

employees at all levels to create understanding of their works in service delivery. Furthermore, the Company has set standard 

for quick incident investigation within 20 minutes in Bangkok, suburban and regional municipal areas. In case of delay,  

Personal Accident Insurance with the sum insured of THB 100,000 will be given to the customers for compensation.  

6. Environmental Conservation 

  The Company places importance to environmental conservation, it promotes preservation of natural resources and 

raise employees’ awareness of energy saving within the organization such as turning off air-conditioner after work hours, 

reduction in paper use, including inspection of plumbing supplies as well as electric appliance to be in good condition.  
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7. Community and Society Development 

  The Company realizes the importance of strong community and society. It focuses on growing business along with 

community and society development. The Company has performed many projects useful for overall community and society in 

areas of education as well as public health, and also encouraged public mind to the employees to support community and 

society. Furthermore, the Company conducts surveys in community and society around head office and branches to ensure 

that its business operations create no negative impacts to anyone.

  In 2017, the Company conducted various projects and activities for community and society development, as detailed 

below:

  • Blood donation to the Thai Red Cross

  The Company supported the 2017 Blood Donation Plan of the Thai Red Cross Society Mobile Blood Donation Unit by 

arranging campaigns to make employees realize the importance of blood donation for patients or those who urgently need 

blood across the country. The campaign invited the employees to donate their blood to the mobile blood donation unit every 

quarter, making a total of 88,400 c.c. of blood donated. 

  • Good Health for Thai Children by SMK #3

  The Company has continued the project “Good Health for Thai Children by SMK” for the third year to donate clinic 

equipment, medical supplies and sport equipment to disadvantaged schools. This project aimed to encourage youth to be in 

good health by exercising, also to provide standardized clinics with adequate equipment and medical supplies for students, 

teachers and school personnel to have illness and injuries treatment properly. The donations were given to 7 schools, namely;

 - Wat Sabok Khiao School, Nakhon Nayok province 

 - Wat Sara Wanaram School, Prachinburi province 

 - Ban Thung Chaeng School, Ratchaburi province  

 - Ban Nong Bua School, Kanchanaburi, province

 -   Wat Ban-Chung (Isara Vittaya) School, Saraburi province

 -   Ban Don Yai School, Chai Nat province

 -   Ban Wang Howrae School, Chai Nat province

  • SMK Mini Marathon #4   

  The Company arranged “SMK Mini Marathon #4” walk-run charity event at Khao Kho District, Phetchabun province 

to encourage customers and general public to be healthy by exercising. Additionally, the Company donated income from this 

activity totaled THB 234,000 to disadvantaged schools for building repair as well as scholarships for disadvantaged students, 

namely:

 - Wat Ban Lamnang School, Phichit province for THB 222,000

 - Wat Ban Phai Tha Pho Tai School, Phichit province for THB 12,000

  • Donation to Wat Tanjedchor School in Ang Thong Province

  The Company donated THB 35,000 together with employees’ donation amounted THB 21,807 and many supplies 

valued THB 56,000 to Wat Tanjedchor School in Ang Thong province to support the orphans project. 

  • Donation to Ban Tha Yae School, Kanchanaburi Province

  The Company donated THB 15,000 to the charity project held by Thailand Insurance magazine, to support 75 chairs 

for school activities of Ban Tha Yae School, Kanchanaburi province.

  • Support for National Children’s Day 2017

  The Company supported presents for National Children’s Day 2017 activities to many organizations, namely: Thai 

General Insurance Association, Pathum Thani Special Education Center, Khlong Kum Youth Center, Bangkapi Youth Center, 

Lamsali (Rat Bamrung) School, and Wat Saen Kasem School. Such supports were to be part of children’s happiness and to 

support the National Children Day activities in neighborhoods.
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  • Young Non-life Insurer Camp #6

  The Company provided prizes for the Young Non-life Insurer Camp #6 hosted by Human Resources Insurance Club, 

Thai General Insurance Association. The camp aimed to give insurance knowledge to third year and fourth year university 

students, nationwide who passed its selection criteria giving them opportunities to learn and be successful in career of 

Non-Life Insurance business.

  • Support for “Community Life Styles and Ethics” Learning Camp

  The Company provided prizes for the “Community Life Styles and Ethics” Learning Camp at Ban Pue Ror, Yala district, 

Phatthalung province. The camp was hosted by Southern border college student group, Ramkhanhaeng University with an 

aim to encourage students in southern part of the country to spend their free time productively.

  • Support for the blind

  The Company gave desk calendars to the Center for Empowerment of Persons with Disabilities, The North East, to 

modify them into instructional media, and produce Braille notebooks for Khon Kaen vocational school for the Blind.

  • Support for the disabled in need of prostheses

  The Company collected aluminum materials from its employees both head office and various branches totaling 60 

kilograms (for producing 60 artificial legs), and gave to the representative of the Prostheses Foundation of H.R.H the Princess 

Mother, Mae Rim district,  Chiang Mai province, to join the foundation’s project, producing prostheses for the disabled who 

lacked financial capital.

  • Support for people with disability 

  The Company collected unused electronic equipment from the employees both head office and various branches, 

and donated to the Association of Persons with Physical Disability International. The unused equipment were brought to be 

disassembled and turned to recycled parts for sales, providing sources of additional income to the disabled.

  • Help for flood victims

  The Company visited the flood victims, and distributed drinking water as well as aid packages to them in the following 

areas:

 - Pak Pra, Paya Khan, and Chong Thanon sub district, Patthalung province.

 - Wat Pa Rakam Nuea sub district, Pak Phanang district, Nakhon Si Thammarat province

 - Thung Prang, Sichon district, Nakhon Si Thammarat province

 - Na Phaya and Pho Daeng sub districts, Lang Suan district, Chumphon province

 - Akat Amnuai district, Sakon Nakhon province

 - Various areas in Nakhon Phanom province

  • Bowling Race #11

  The Company supported prizes to the Bowling Race #11, held by Thai General Insurance Association, aiming to 

promote unity and healthiness of employees, and also maintaining good relationship among the Association members.

  • Support for Baan Eua-Arthon project

  The Company provided tents (size: 5x8 meters) to juristic person of Baan Eua-Arthon project for using in their activities.

  • Anti-Corruption Day 2017

  The Company joined the event of anti-corruption day 2017, held by the Anti-Corruption Organization of Thailand under 

the theme of “New government! Old Corruption?” to raise people awareness of anti-corruption and prevent all the forms of 

corruptions.
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  • Donation to Wat Phra Baht Nam Phu, Lopburi Province.

  The Company gave financial support of THB 43,000 together with donation from executives and staff of  

THB 34,013.75, totaling THB 77,013.75 and supplies such as rice and dried food to Thammarak Foundation at Wat Phra Baht 

Nam Phu, Lopburi province.

  • Joint support for Royal Robe Offering Ceremony 2017 of the Social Securities Office

  The Company jointly donated THB 5,000 to support Royal Robe Offering Ceremony 2017 of the Social Securities 

Office, held at Wat Si Mongkol Tai, Mueng district, Mukdahan province, as a tribute to His Majesty the late King Bhumibol 

Adulyadej. As well as to preserve the religion and maintain the good tradition.

  • Co-host merit-making ceremonies to His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej

  The Company co-hosted religious ceremonies with monks delivering special prayers dedicated to His Majesty the late 

King Bhumibol Adulyadej to express gratitude towards the beloved monarch and perform good deeds in his honor at Dusit 

Maha Prasat Throne Hall in the Grand Palace.

  • Marigold plantation tribute to His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej

  The Company joined the event “Marigold Plantation in tribute to His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej”, held 

by the Insurance Public Relations club, Thai General Insurance Association. 1,499 marigolds were planted in respect to and 

remembrance of His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej, at Lumpini Park.

  • Fire fighting and Evacuation fire drill training 2017

  The Company organized the basic of fire fighting and evacuation fire drill training 2017 with an aim to give 

understanding of basic fire protection. The Company also provided the hypothetical situation for employees to handle the 

situations effectively, and to reduce the loss from fire as much as possible. 

8. Innovation and dissemination of the innovation

  The Company continually develops insurance products to respond various needs of customers. For example, the 

Fire Insurance that offers a special service of emergency home assistance, such insurance gives coverage for residential 

construction of class 1 which located in Bangkok and suburban areas as well as in capital district of some provinces. The 

special home emergency assistant covers 6 services, which are: 1.emergency electrician 2. emergency water supply repair  

3. Locksmith service 4. emergency air conditioning repair 5. removal service of poison animals and 6. roof and ceiling repairman. 

 Customers can use the above services twice a year with a limit of Bht. 1,000 per time (only labor cost and traveling cost). 

The Fire Insurance plus emergency home assistance was one of the ideas from the Innovation contest which the Creativity 

and Innovation Club arranges it every year. Apart from innovative products, the Company also brought the awarded innovation 

from the contest to provide insurance knowledge in a form of interactive game to promote Health Insurance (By-Fit) on Facebook. 

In 2017, the Creativity and Innovation Club still ran the Innovation Contest, which was divided into 4 areas, namely, products, 

services, marketing and distribution, and working process, to further develop new products and services that meet customers’ 

needs and increases work efficiency.                

Implementation and Report  

  The Company carried out its operations in accordance with the policies cited in the 8 items above.

The Operations with impacts to social responsibilities

  – None -

Social and Environmental Activities (After Process) 

  In 2017, the Company carried out and joined many social activities as reported in the topic No.7, “Community and 

Society Development” of this report.
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Internal Control and Risk Management

 The company has implemented overall enterprise risk management which can be described as planning process of 

risk management and control in order to reduce the impact of market fluctuation that may affect the company business. 

It also aims at controlling the risks to be within acceptable level and achieving company short-term and long-term goals. 

 Moreover, the company applied knowledge on risk management to decision-making, corporate governance and internal 

control based on risk management in order to create value and systematized operation, transparency and good organizational 

culture. 

 The Risk Management Committee nominated by the Board of Director consists of 5 members. Its duties are to review 

and propose risk management policy and acceptable risk level to the Board of Directors, follow-up the risk management 

progress and ensure the adequateness and appropriateness of the policy. The Committee is also responsible for managing 

risks that may affect company’s objectives, policies, reputation and image. The duties are as follows: 

 (1) Manage the risk in the most efficient manner and ensure that all of the risks are within acceptable level; 

 (2) Promote organizational culture that considers risk management as a part of work; build risk awareness and positive 

   attitude and behavior of our employees so that they will understand more about the risks, decision-making based  

  on risks and internal risk management of the company;  

 (3) Continuously monitor, follow-up and assess the risks according to internal and external changing circumstance 

   and has emphasized on and realized that internal control is the important mechanism to ensure possible risk 

   reduction and damage prevention by providing sufficient personnel for operating our business efficiently, 

   transparently, and accountably.

 The company’s Board of Directors assigned the Risk Management Committee (RMC) to establish the Policy on 

Risk management for supervising risk management of our company to be appropriate and efficiently as well as to review and 

monitor adequacy and establish the guidelines for managing each dimension of risk to be in acceptable level.

 The company’s Board of Directors assigns the Audit Committee to be responsible for verifying efficiency of internal 

control system of our company to meet with the principles of Corporate Governance, related regulations and laws. 

The company also supervises in order to prevent any conflict of interest, connected transaction, utilization of any company’ 

asset illegally or with no authority, as well as provides the mechanism of checks and balances, verifies the Report on Audit 

Results of Internal Audit Unit, that is independent in auditing and assessing risk, to be efficient. In addition, the company also 

audits and assesses adequacy of internal control system and risk management system on discovered issues and suggestions 

for fixing or improving related issues related to internal control process before reporting the results to the company’s Board 

of Directors regularly. Based on the results of assessment of the Audit Committee, the company’s Board of Directors had the 

opinion that internal control of the company was adequate, appropriate, and efficient.

 The internal control system set by the company is consistent with international standards COSO (The Committee of 

Sponsoring Organization of the Treadway Commission) and Enterprise Risk Management (ERM) is applied as the tool for 

improving efficiency of internal control and risk management leading to reasonable confidence that the company’s operation 

can be operated to achieve the operational objectives or goals on strategies, insurance, compliance with policies, rules and 

regulations, practices, and anti-corruption.

 In the Meeting of Audit Committee No. 2/2018, held on February 21th, 2018, the Audit Committee evaluated adequacy 

of internal control system of the company under “Assessment Form on Adequacy of Internal Control System” of the Securities 

and Exchange Commission covering 5 dimensions including control environment, risk management, control activities,  

information system and information communication, monitoring and assessment system. They have been already verified 

by the Audit Committee and they had the opinion that the company’s internal control system is appropriate and adequate 

with the following details:
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 1. Control Environment

 The company’s Board of Directors support our organizational culture by emphasizing on honesty and code of conduct 

in business operation as well as supervising our business operation to meet with our vision and mission with good and appropriate 

internal control environment, clear organizational structure and chain of command, and improvement of all departments for 

higher efficiency, and anti-corruption. In addition, the company also fosters consciousness and discipline in performing duties 

with honesty, transparency, and ethics. All of our executives and employees in all levels have participated in preventing and 

suppressing corruption enabling our company’s operation to be transparent without corruption.

 In addition, the company also establishes the Policy on Good Governance and Code of Business Ethics in order to 

supervise our operation to meet with laws, rules and regulations, and practices on anti-corruption. Consequently, all of our 

directors, executives, and employees have emphasized on honesty and business ethics under the principles of Corporate 

Governance. In addition, we also provide training/orientation to new employees continuously every year in order to make our 

operation to be transparent and fair for all groups of stakeholders.

 The company establishes policies, goals of business operation, and Key Performance Indicators (KPI) to assess efficiency 

of our performance and to be consistent with organization’s goals with written regulations for compliance.

 The company defines the qualifications of personnel of each position as the criteria for recruiting and developing personnel 

as well as plans the plan for carrying on some important positions. In addition, the company also defines the standard and 

systematical performance assessment process in order to provide incentives fairly that would motivate personnel to perform 

their operation efficiently.

 2. Risk Assessment

 The company’s Board of Directors emphasize on risk management in order to build confidence in enabling the organization 

to achieve long-term and short-term goals as well as enabling our business operation to achieve our defined goals.

 The company establish the Risk Management Policy and Risk Management Unit for considering, screening, and defining 

the risk management framework for supervising the company’s risk management to be appropriate, efficient, and effective by 

specifying factors and causes of risks with assessment, analysis, and risk prioritization. Moreover, the company also establishes 

some appropriate measures with monitoring, assessment, and report on risk management results to the company’s Board of 

Director regularly and enterprise risk management process is also performed systematically as a part of Annual Business Plan 

preparation, management, and daily operation. The risk management process must cover all dimensions of risk factors, both 

internal and external factors, as follows:

 Our company defines the enterprise risk management framework according to COSO Enterprise Risk Management 

Standard as well as establishes the Risk Management Policy as the guidelines of risk management that may affect to achieve-

ment of the company. They are consisted of:

 1) Preparation of Risk Profile in organizational level and department level

 2) Risk Management on Investment

 3) Risk Management on Process Level

 The company utilizes the Key Risk Indicator (KRIs) for monitoring changing of factors and establishes some additional 

measures to respond to changing efficiently and timely.

 3. Control Activities

 The company defines responsibilities of each position clearly with reviewing of Approval and Authorization Manual for 

dividing responsibilities that may cause any corruption with preparation of operational handbook/instruction manual to suit with 

current organizational structure. The company also has some policies and practices related to existing transactions or there 

may be some conflicts of interest, transparent, accountable, and fair transactions, transaction approval by considering on the 

company’s ultimate benefit, as well as efficient control activities. In addition, the company also establishes the Compliance 

Unit for coordinating and supervising the company’s operation to meet with related laws in order to be confident that the 

company’s operation is consisted of adequate, appropriate, and efficient internal control system.
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 4. Information System and Information Communication

 The company has developed our information and information communication system continuously with correctness and 

updating as well as emphasized on quality of information and communication that is important for supporting internal control 

to be operated effectively. The company utilizes modern and safe information technology to collect data, process data, store 

and monitor data, in order to enable management to use such information for making decision correctly and completely within 

appropriate duration. In addition, our financial information and other kinds of information is also stored with efficient security 

system with the guidelines of information and communication management as follows:

 The company defines the information’s confidential level, guidelines of important and control documents storage, 

as well as information for supporting the operation from internal and external sources in order to ensure that all of important 

information and that related to the company’s business operation is correct, complete, and adequate for the operation timely.

 The company communicates with the company’s Board of Directors, executives, employees, and stakeholders appropriately 

on the subject matters related to the company’s performance and meeting documents by sending to the company’s Board 

of Directors prior the meeting in order to enable them to analyze adequate information prior making any decision. In addition,  

the company’s Board of Directors is also able to ask for additional information from related units or individuals for consideration.

 The company establishes some emergency plans for protecting information security in the event of any severe accident 

hindering the system from operating as well as defines the rehearsal of such emergency plan regularly every year.

 The company provides some internal communication channels via Intranet for communicating on policies, news, 

and information as well as Corporate Governance to all personnel thoroughly and timely as well as provides some  

communication channels for external stakeholders for informing information or clues on corruption or fraud to the company safely.

 5. Monitoring and Assessment System

 The company has monitored and assessed adequacy of internal control as well as established the guidelines on  

development and improvement to ensure that the company’s internal control system would be efficient and effective as follows:

 The company assesses internal control in organizational level and assesses international control in operational level 

through Control Self –Assessment every year.

 The company monitors and oversights the performance for comparing with the company’s goals or defined KPI regularly 

as well as audits and assesses the performance by the Internal Audit Unit, Compliance Unit, Risk Management Unit, 

and external auditor.

 The operation on auditing is performed by considering on goals, objectives, strategies, and related risk factors  

as well as some control points that may affect to the company’s goals achievement. In addition, the Internal Audit Unit also 

has the charter defining vision, mission, goals, objectives, responsibilities, and the rights of audit operation clearly. The Audit  

Handbook is made in order to make the auditors to have reliable auditing standard in order to improve operational efficiency 

and to meet with International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing.

 In 2017, the company found no defect that is the subject matter of the transactions with conflict of interest, corruption 

or any abnormality or any important defect in internal control system, violation against laws, rules and regulations, related 

government’s regulations on the company’s business operation.

Company’s Internal Audit Manager and Head of Compliance Unit

 Mr. Amornsak Srimongkolchai has been appointed as an Internal Audit Manager by the resolution of The Audit 

Committee’s meeting in February 2006. The consideration, approval, appointment, removal, and migration of the incumbent 

manager of Internal Audit Division of the Company must be passed the approval of the Audit Committee.

 Mrs. Veena Niramarnsakul has been appointed as Head of Compliance Unit by the resolution of The Board of  

Directors’ meeting in June 2015 to ensure that the Company comply with laws and regulations relating to business operations. 

The consideration, approval, appointment, removal, and migration of the incumbent manager of Internal Audit Division of the 

Company must be passed the approval of the Audit Committee.

Related Party Transactions

 During the years, the Company had no significant business transactions with related party.
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Management Discussion and Analysis

Motor Fire Miscellaneous

2017 2016

Increase

(decrease) 

%

2017 2016

Increase

(decrease) 

%

2017 2016

Increase

(decrease) 

%

Gross premium written 7,912.27 8,200.49 (3.51) 159.35 175.07 (8.98) 886.01 701.29 26.34

Net premium written 7,897.20 8,188.92 (3.56) 103.63 122.45 (15.37) 624.96 491.19 27.23

Claims and losses adjustment 

expenses

4,878.79 5,836.29 16.41 16.55 16.43 0.73 274.3 243.51 12.65

Underwriting profit before

operating expense 1,478.71 1,292.15 1,292.15 69.57 74.29 (6.35) 222.1 267.47 (16.96)

 Overview of the Operation

 In 2017, the  Company  has total underwriting income and total investment income equal to 9,124.53  million Baht,  

decreased by 816.83 million Baht or 8.22% from the year 2016, on a  decrease in  total underwriting income of 794.92 million 

Baht , or a decline of 8.42%, while investment income have decreased by 21.90 million  Baht or 4.36% which was mainly 

affected by the return from investment in 2017 was lower than the return from investment in 2016 because of the lower 

return from interest and dividend and loss in fair value adjustment of securities as a result of foreign currency weakening 

against Thai Baht despite being partially offset by higher profit from investment. Other income have decreased from 82.55 

million Baht  in 2016 to 65.21 million Baht in 2017 or decreased by 21.01% which came from the decreased in income from 

the Insurance Information Service Contracts of Road Accident Victims Protection Plc. Therefore, in 2017, the Company has 

its total income of 9,189.74 million Baht, decreased by 834.17 million Baht or 8.32% from 2016.

 The Company has 2 main types of expenses including underwriting expenses and operating expenses. In 2017 the 

Company has underwriting expenses amounted to 6,869.70 million Baht, decreased by 11.93% which consists of claim and 

loss adjustment expenses of 5,171.14 million Baht, decreased by 15.18%. Loss Ratio decreased from 65.32% to 60.55% and 

operating expenses in 2017 were amounted to 1,164.04 million Baht, increased by 4.83 million Baht or 0.42% from 2016.

 When considering both income and expenses, in 2017,  the Company’s net profit for the year is 901.70 million Baht , 

increased by 63.54 million Baht or 7.58% from 2016 and the earnings per share in  2017 is 4.51 Baht , which has increased  

from  4.19  Baht  in  2016.

Summary of 2017 operating result classified by types of insurance (unit: M Baht) 

  

Marine and transportation

2017 2016

Increase

(dcrease)

%

Gross premium written 7.64 8.45 (9.55)

Net premium written 4.98 5.02 (0.80)

Claims and losses adjustment 

expenses

1.51 0.46 226.22

Underwriting profit before

operating expense 3.85 4.93 (21.87)
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 From above table, it could see that during 2017, insurance premium of the Company that decreased mostly from 

the car insurance due to the severe competition in the overall insurance market which have both price cuts and marketing 

campaigns. The Company believes that competition with lower prices too much is not worth and not good for the company’s 

performance. Therefore, the company is focused on balancing both profit and premium at reasonable prices by focusing on 

service, along with marketing and cost management to reduce loss ratio. With this, in 2017, the gross profit margin of the 

company increased from 5.45% to 7.04%.

 From the reviewed of the Company’s underwriting policy and increased premium rates according to risk level, the 

growth rate of total income from insurance decreased only 1.32% while the growth rate of expenses from insurance and 

operating expenses of this year decreased 10.33% due to the result of the cost management as mentioned above.

Operation result of each business group

Motor Insurance

 In 2017, motor insurance gross premium written was Baht 7,912.27 million, accounted for 88.25% of the Company’s 

total premium written, and decreased 3.51% from the previous year. The net retention was Baht 7,897.20 million, and decreased 

3.56% from the previous year. The net claim and loss adjustment expenses during the year for motor insurance totalled Baht 

4,878.79 million, 16.41% decreased from 2016.  The Company’s underwriting income was Baht 1,478.71 million, an increase 

of Baht 186.56 million or 14.44% from the year 2016 due to the reviewed of the Company’s underwriting policy to be more 

stringent, resulting in a decrease in the loss ratio from 67.53% to 62.05%.

Fire Insurance

 In 2017, fire insurance gross premium written was Baht 159.35 million, accounted for 1.78% of the Company’s  total  

premium  written,  and decreased 8.98% from the previous year. The net retention rate was  65.04% or equal to Baht 103.63 

million. The net claim and loss adjustment expenses during the year for fire insurance totalled Baht 16.55 million, 0.73% 

increased from 2016. The Company’s profit from underwriting before operating expenses was Baht 69.57 million, a decrease 

of Baht 4.72 million or 6.35% from the year 2016. 

Miscellaneous Insurance

 In 2017, miscellaneous insurance gross premium written was Baht 886.01 million, accounted for 9.88% of the  Company’s 

total premium written, and increased Baht 184.7 million from the previous year equal to 26.34%. The net retention rate was 

70.54% or equal to Baht 624.93 million, increased 27.23% from 2016. The net losses incurred during the year for miscellaneous 

insurance totalled Baht 274.30 million, 12.65% increased from 2016. The Company’s profit from underwriting before operating 

expanse was Baht 222.10 million, a decreased of Baht 45.37 million Baht, 16.96% decreased from 2016. The main reason is 

that earned premium increased only 0.20% while claim and loss adjustment expenses increased by 12.65%, the increased in 

claim  expenses was mainly from personal accident insurance and health insurance.

 The increased in miscellaneous insurance gross premium written mainly came from the rice insurance scheme from 

the government through the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) amounting to Baht 94.02 million. The 

net retention rate was 18.65% or equal to Baht 17.54 million, when deducting unearned premium reserves amounting to Baht 

11.53 million, the net earned premium was only Baht 6 million. The net claim and loss adjustment expenses during the year 

totaled Baht 14.91 million. The Company’s loss from underwriting before operating expenses was Baht 7.15 million, mainly 

due to the unearned premium reserves Baht 11.53 million.

Marine and transportation Insurance

 In 2017, marine and transportation insurance gross premium written was Baht 7.64 million, accounted for 0.09% of the 

Company’s total premium written, a decreased 9.55% from the previous year. The net retention rate  was 65.20% or equal 

to Baht 4.98 million. The net claim and loss adjustment expenses during the year for marine and transportation insurance 

totalled Baht 1.51 million, 226.22% increased from 2016. The Company’s profit from underwriting before operating expenses 

was Baht 3.85 million, a decrease of Baht 1.08 million, 21.87% decreased from 2016, mainly due to the increased in claim 

expenses.
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Investment

  As of 31 December 2017, the Company’s investment assets value were 12,058.74 million Baht, representing 83.2% of 

total Company assets. The majority of investment assets were bank deposits and fixed income securities. The breakdown of 

investment assets was as follows: deposits 22.8%, government bonds and treasury bills 18.6%, debentures 16.9%, mutual funds 

or unit trusts 18.9%, equities 22.8%, and loans 0.0%. The aforementioned deposits included cash, deposits and short-term 

investment with its time to maturity less than 3 months.

 Thailand’s economy growth in 2017 was better than anticipated and higher than the growth in 2016. The gradual 

and modest recovery of global economy lead to higher Thailand export growth. In addition, Thai economy was supported by 

booming inbound tourism sector. Consumption increased in the same level as 2016 despite government stimulus package. 

Government spending and investment also continued to expand. However, lack of major private investment activities lead to 

low growth of private investment. The strong export sector and foreign fund flow especially fixed-income securities investment 

were key factors of Thai Baht strengthening against US dollar in 2017. 

 The interest rates in 2017 remained low amidst the easing policy and no inflation pressure. The Monetary Policy 

Committee (MPC) of the Bank of Thailand maintained the policy rate at 1.50%, while the policy rates of some key developed 

countries such as United States, United Kingdom were raised in 2017. Thai government bond yield was slightly lower as 

compared to the year end of 2016 level. The return from investing in fixed deposit government bond and debenture was 

relatively low compared to the average in the past.

 The Stock Exchange of Thailand (SET) index moved side way in the first three quarters of the year, and moved up 

in the fourth quarter of 2017. The index closed at 1,753.71 point at the end of 2017, a 13.7% increase from the index at the 

end of the year 2016 at 1,542.94 point. Thai market index moved in tandem with other markets in the region.  

  In the year 2017, the Company reported return from investment of 480.59 million Baht, equivalent to 4.0% return on 

investment (calculated based on the average of investment assets as of the year end of 2016 and as of the year end of 

2017), which comprises of 339.73 million Baht investment income from interest and dividend, 176.14 million Baht profit from 

investment (profit from selling securities), and 35.29 million Baht loss in fair value adjustment of securities. The return from 

investment in 2017 was lower than the return from investment in 2016 because of the lower return from interest and dividend 

and loss in fair value adjustment of securities as a result of foreign currency weakening against Thai Baht despite being 

partially offset by higher profit from investment.  With the profitability of insurance business and the investment return from 

investment activities, the growth of investment assets in 2017 compared to the year 2016 was 1.8%. 
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Financial Position

 Assets

 (1) Components of assets

 As of 31 December 2017, the Company’s total assets amounted to Baht 14,485.16 million, representing an increase of 

2.94% from the previous year. The assets comprise Cash and cash equivalent, Investment assets, Assets foreclosed, Property, 

buildings and equipment, Reinsurance assets, Reinsurance receivables, Accrued investment income, Premium receivables, 

Intangible assets, Deferred tax assets and Other assets. The reasons for the significant change in assets compared to last 

year are as follows:

 Premium receivables in 2017 totalled 976.24 million Baht, equivalent to 6.74% of total assets, increased 18.00% from 

previous year due to The gross premium written in the last quarter of 2017 has increased.

 (2) Quality of assets

 - Account receivable (Premium receivables)

 As at 31 December 2017, the Company has account receivable and breakdown of overdue periods as follows :-

 The  Company has set the allowance for doubtful accounts amounted to 3.89 million Baht, which has  been considered,  

by  the  management, as a proper and adequate rate, based on the Company’s  experience  of receiving the debt payments 

from agents. And the criteria for calculation are as follows:

Overdue receivables over 6 to 12 months    allowance for doubtful accounts      

       will be set at 50% 

Overdue receivables over 12 months   allowance for doubtful accounts       

       will be set at 100%

 In  2017,  the  Company  has  Premium  receivables  turnover  36.21 days,  which  is considered as a healthy condition 

in the  insurance business.

 - Loans

 At  present, the  Company still has no policy to extend loans to the third party, except  the  policy  to provide the  

housing loans or emergency loans as welfare for its employees only.

 - Investments in securities

 The Company  has its  policy to diversify the risks of investment by selecting to invest  in  government  bonds,  state  

enterprises’  bonds,  treasury  bills,  promissory notes,  stocks,  debentures  of  leading  companies,  and  unit trust, which 

have good returns and liquidity.

 As  at  31 December  2017,  investment  in  securities  are determined  at  fair value,  and  has already  recorded  

gain on  changes  in  value  of  available-for-sale investments, amounted to 312.61 million Baht in equity.

 Return on investment has decreased from 4.24% in 2016 to 3.99% in 2017.

Not yet due 652.03 million Baht

Not over 30 days 182.75 million Baht

Over 30 -60 days 51.40 million Baht

Over - 90 days 15.08 million Baht

Overdue longer than 90 days 78.87 million Baht

Total Premium receivables 980.13 million Baht
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Liquidity 

(A)  Cash fiow

 In 2017, the Company had net cash from operations totaling 291.99 million Baht. Net cash used in investment activities 

totaled 29.95 million Baht. The investment 30.49 million Baht mainly used for the branch’s improvement and purchase cars 

used in the service claim to replace the old ones that expire according to the conditions of use.

 In 2017, the Company paid dividends totaling 359.6 million Baht from the operating result in 2016. 

 As at 31  December 2017,  The Company  has cash and cash equivalents 304.32 million Baht, net decreased 97.56 

million Baht which  is considered  by  the  Company  as  a proper amount due to the Company’s policy to reserve liquidity 

for loss expenses and operating expenses at the end of the year. 

(B)  Liquidity Ratio

 The current ratio in 2017 is equal to 1.56 times , which is considered by the Company as an appropriate  ratio. One of 

the main short-term liabilities,  which  has an impact on the Company’s  liquidity is the loss reserve and outstanding claims 

amounted to 2,543.25 million Baht. The Company considers that the current assets including cash and cash equivalent as well 

as marketable securities, has reached the due date of repayment and has an adequate amount for repayment of short-term 

liabilities.

Capital Expenditures

 In 2017,  the Company’s major capital expenditure totalling 30.49  million  Baht were spent on  the branch’s improve-

ment and purchase cars used in the service claim to replace the old ones that expire according to the conditions of use, 

including invest in more information technology to enhance the quick services. The source of funding mainly comes from the 

expansion of the insurance business of the Company. 

Source of Funds

 - Suitability of the capital structure

 As at 31 December 2017, debt  to equity ratio of the Company decreased  from 1.75 times in 2016 to 1.45 times in 

2017. This resulted in the rising of equity totalling 794.38 million Baht which came from unappropriated retained earnings 

increased from the previous year to 542.10 million Baht and other components of equity - revaluation surplus of changes 

in value of investments increased from the previous year to 252.28 million Bah, which came from changes in fair value of 

investments.  

 Capital structure of the Company consists of: 

    

As at 31 December  2017 As at 31 December  2016

Million Baht % Million Baht %

Issued and paid-up capital 200.00 3.38 200.00 3.91

Premium on share capital 427.50 7.23 427.50 8.35

Retained earnings

    Appropriated - legal reserve 20.00 0.34 20.00 0.39

    Unappropriated 4,952.46 83.76 4,410.36 86.17

Other components of equity    321.61 5.29 60.33 1.18

5,912.57 100.00 5,118.19 100.00
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 - Reason of changes in equity

 The  Annual  General  Meeting  of Shareholders in 2017 approved the payment of a dividend  from  the  operating result 

of 2016 at the rate of 1.798 Baht; as a result, the  retained  earnings  have decreased  by 359.6  million  Baht; meanwhile, 

 the net earnings in 2017 amounted to 901.70 million Baht. In this year, the surplus of  changes in value of investments has 

increased from 60.33 million Baht in 2016 to 312.61 million Baht in 2017. This affected the overview of equity as of the year 

end increased by 794.38 million Baht or amounting to 15.52%.

 - Liabilities

 The Company’s liabilities at the end of 2017 are amounted to 8,572.59 million Baht, decreased by 380.86 million Baht 

from the previous year, or equal to 4.25%. The total liabilities, which have decreased, are the liabilities incurred from the  

operation under normal condition of general business operation such as amounts due to reinsurers, insurance contract 

liabilities, income tax payable and other liabilities.

 - Contingent Liabilities

 At the end of 2017, the Company has been sued for damaged totaling approximately Baht 774 million as insurer. The 

outcomes of these causes have not yet been finalised but the Company has set aside reserves for its contingent losses by 

the total maximum sum insured per the relevant policies amounting to approximately Baht 187 million.

Capital  Fund  Requirement as per the Insurance Against Loss Act B.E. 2535

  The Company has allocated the reserves as provided in Clause 23 of the Insurance Against Loss Act B.E.2535, as 

follows:

 - As  at 31  December  2017,  the  Company’s premium  reserve  are amounted to 4,659.56 million Baht calculated 

according to the basis as specified in the Notification of the Office of Insurance Commission governing the appropriation of 

unearned premium reserves.

 - As at 31  December  2017,  the Company’s  loss reserve  and outstanding claims, including provision for losses 

incurred but not yet reported (IBNR) , are amounted to 2,543.25 million Baht.

 As at 31 December 2017, the Company’s equity are amounted to 5,912.57 million Baht , according to the Registrar 

Commandments of the Risk-Based Capital of insurance companies, dated 30 March 2015 has determined that the company 

must have a capital adequacy ratio of not less than 140%. As of 30 September 2017, the company’s aforesaid ratio is 547.45% 

and the company still has the capital more than requirement regulatory amounted to 6,140.89 million Baht. 
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 The Board of Directors is responsible for the Company financial statements of Syn Mun Kong Insurance 

Public Company Limited including financial information presented in the Annual Report. The financial statements 

were stated in accordance with generally accepted accounting principles, applying the appropriate accounting 

policies and consistently adhered with careful discretion and best estimation in the preparation. Beside, 

significant information was disclosed sufficiently in the notes accompanying the financial statements for the 

benefit of shareholders and investors in a transparent manner.

 The Board of Directors has provided and maintained the appropriate and efficient internal control system 

to reasonably ensure that the accounting data are accurate, complete, and sufficient to maintain its assets and 

to prevent fraud and materially irregular operation. The Board appointed the Audit Committee who comprises 

of Independent Directors to oversee the quality of financial reports and internal control of the Company. The 

Audit Committee’s views regarding this issue is disclosed in this Annual Report under the section of the 

Audit Committee’s Report.

 The Board of Directors is of the opinion that the overall internal control system of the Company is 

satisfactory and can bring about confidence that the Company financial statements  for the year ending 31 

December 2017 are reliable and prepared in conformity with generally accepted accounting principles and 

carried out accurately in accordance with law and all relevant rules and regulations.

       Mr. Reungvit  Dusdeesurapot          Mr. Reungdej  Dusdeesurapoj

                Chairman                  Chairman of the Executive Board

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS’ 

RESPONSIBILITIES FOR FINANCIAL STATEMENTS
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Dear Shareholder of Syn Mun Kong PLC.

 In order to support our Company’s board of directors in monitoring the organization risk management to be appropriate 

and according to the defined objectives, the Risk Management Committee had considered and approved the risk management 

framework, risk management policy, including risk management plan and let the owner of the plan report the risk status, 

risk management measurement operation result, and closely report the acknowledgement of capital status and financial ratio 

to the Risk Management Committee regularly.

 Board of the company had appointed the Risk Management Committee which consisted of committees and managers 

who had knowledge and understanding in business operation for 5 persons as follows,

 1. Mr.Pradit  Rodloytuk  Chairman of Risk Management Committee

 2. Mr.Prayat1  Thitathummakul  Risk Management Committee

 3. Mrs.Veena2  Niramarnsakul  Risk Management Committee

 4. Mr.Tara3   Vanalabpattana  Risk Management Committee

 5. Mr.Amornsak4  Srimongkolchai  Secretary and Risk Management Committee

In 2017, The  Risk Management Committee held 6 meetings which the following important agendas:

 1. Consideration on risk management plan of 2017

 The Risk Management Committee had revised and considered the risk management plan of 2017 which was provided 

and approved by the administrative section before presented to board of the company for approval that there was the 

consideration in detail according to the overall risk management policy and monitoring measurement for the stable and 

effective business operation.

 2. Monitoring and tracking risks status

 The Risk Management Committee had monitored and tracked the risks status according to the risk management policy 

by let the administrative section analyze the risk factors and find preventive approaches when the operation is not as expected 

and report for tracking the important ratio status such as capital status and liquidity ratio, claims ratio, and investment 

proportion of the company regularly in every quarters. Moreover, there were suggestions about the organization risk management 

system adjustment and improvement, the evaluation of risk management strategy sufficiency, and also the effectiveness in 

risk management of the company.

 3. Risk management result reporting

 The Risk Management Committee had reported the risk management result that related to the sufficiency of risk 

management system and internal control system, including the risk management guidelines to board of the company and 

Manager Director for acknowledgement regularly in every quarter.

 4. Risk management culture encouragement

 The Risk Management Committee had encouraged every department to prioritize the risk management by putting risk 

management framework and policy into practice all over the organization in order to evaluate the risk factor and define risk 

management guidelines for effectiveness and the organization strategy concordance.

 In conclusion, The Risk Management Committee had an opinion that the risk management plan of 2017 has the system 

to handle risks which is effective, appropriate, and corresponds due to the changing situations and also complies with the 

rules and related standards that would control the risks in an acceptable level.

 The Company would be committed to create the effective and sustainable risk management system according to the 

good management principle further.

 

                 Mr. Pradit Rodloytuk

              Chairman of  Risk Management Committee

                 5th February, 2018

Note: 1 Mr.Prayat Thitathummakul Started the position of the Risk Management Committee on 22 February 2017

 2 Mrs.Veena Niramarnsakul Started the position of the Risk Management Committee on 22 February 2017

 3 Mr.Tara  Vanalabpattana Started the position of the Risk Management Committee on 22 February 2017 

 4 Mr.Amornsak Srimongkolchai Started the position of the Risk Management Committee on 22 February 2017

The Risk Management Committee’s Report
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The Audit Committee’s Report

AUDIT COMMITTEE REPORT 2017

Dear  Shareholders, Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited.

  The Audit Committees of Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited includes 3 independent directors who are 

qualified with managerial experience as follows.

1. Mr.Weerachai   Ngamdeevilaisak      Chairman of the Audit Committee

2. Mr.Vinai1   Vittavasgarnvej          Audit Committee

3. Dr.Chatchavalit2  Saravari   Audit Committee

   And Mr. Amornsak   Srimongkolchai   Secretary of the Audit Committee

  The Audit Committee has performed its duties under the scope of responsibilities assigned by the Board of Directors, 

with the policy implemented that focuses on the Good Corporate Governance and it’s truly committed to be clear in the 

management and integrity, transparency and responsibility to ensure that the Management has implemented the company’s 

policies accurately, fully and in good standard.

In the year 2017, the Audit Committee had held 11 meetings with the following summary.

 1. Review and approval of the financial statements

  The Audit Committee reviewed and approved the quarterly and annual financial statements for the year 2017 reviewed 

and/or audited by the auditor prior to submission to the Board of Directors for approval, enquiring the auditor and the Management 

to ensure of the accuracy, completion of the preparation of financial statements, as well as adequate and useful disclosure 

to the users of financial statements. Also, the Audit Committee considers the suggestions provided by the auditor to improve 

the efficiency of the internal control system and has been informed of the auditor’s annual plan.

  The Audit Committee was of the opinion that the company’s financial report preparation process should have sufficient 

control to ensure that the prepared financial statements demonstrate the financial position and operating results accurately 

in accordance with accounting standards, as well as the financial statements, must be properly disclosed.

 2. Review of connected transactions or transactions that may have conflict of interest

  The Audit Committee has reviewed the appropriateness of the rules and procedures for the entering into the transactions 

that are considered as connected transactions or transactions that may cause conflict of interest and reviewed such transactions 

arising during the year to ensure that they have been in the conformity to rules and procedures prescribed, and they have 

been properly disclosed, fully, and adequately in accordance with the Notification, Regulations, and Requirements of the Stock 

Exchange of Thailand (SET).

  However, during the year 2017, the Audit Committee was confirmed by the Management that the company had no 

any connected transactions or transactions that may cause the conflict of interest.

 3. Review of legal compliance

  The Audit Committee has reviewed and monitored the compliance with the Securities and Exchange Act, and the 

Requirements of the Stock Exchange of Thailand, and other applicable laws related to the business of the company.

  The review of the Audit Committee found that in addition to the lawsuit against consumers, which the Audit Committee 

has emphasized the Management to be careful to provide full and exact details of products and services as well as clearness 

to avoid disputes that may arise from misunderstandings, the Audit Committee did not find any indications that the Company 

intended to neglect the compliance and/or take any action that is contradictory to the laws that matter.

 4. Review of internal control and risk management

  The Audit Committee reviewed the internal control system and risk management in order to evaluate the suitability 

and adequateness of the internal control system, based on internal audit standards and the guidelines set by the Securities 

and Exchange Commission, as well as consider and acknowledge the report of the internal audit results in accordance with 

the approved audit plan.

  The Audit Committee was of the opinion that the company should provide the adequate internal control and risk 

management systems.
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 5. Supervision of internal audit

  The Audit Committee is responsible for overseeing the Internal Audit Department, covering the scope of work, duties 

and responsibilities, independence in operation, and review, organization in in units and staffing by reviewing and approving 

the annual audit plan, determining the quality development plan for internal audit, and the development of knowledge and 

skills, and the expertise of the personnel and staffs   in the Internal Audit Department, as well as scheduling the performance 

satisfaction appraisal by the Management and the units audited. 

  The Audit Committee was of the opinion that the company’s Internal Audit Department has been  independent, effective 

 and satisfactory.

 6. Good Corporate Governance

  The Audit Committee was of the opinion that the Management of the company has a clear intention to operate its 

business and adhered to the Code of Ethics and Code of Corporate Governance constantly. In the year 2017, the company 

has set policies and measures in the fight against corruption and held campaigns that may lead to the materialized operation.

   In addition, the Company has applied for membership in the Private Sector Collective Action Coalition against 

Corruption (CAC) with the Thai Institute of Directors (IOD)  

 7. Consideration for Appointment of Auditor for the year 2018

  The Audit Committee has considered the recruitment and selection, appointment, and determination of the remuneration 

of the auditor for the year 2018 by comparing the performance with expectations, qualifications, independence and ethics of 

the auditor.

  The Audit Committee has the resolution to propose the Board of Directors to consider and approve at the shareholders’ 

 meeting to appoint the auditor of the KPMG Phoomchai Audit Limited as the auditor for the year 2018.

 8. Performance Report

  The Audit Committee reported the performance results to the Board of Directors on a quarterly basis; provided the 

opinions and suggestions on management that are beneficial to the Management. In addition, the Audit Committee has 

self-performance evaluation that may be used as a guideline for further performance improvement.

 9. Review and amendment of the Charter of the Audit Committee

  During the year 2017, the Audit Committee reviewed the charter to improve on the role, duties and responsibilities of 

the Audit Committee in the line with the Good Corporate Governance policy and / or guidelines or recommendations of the 

regulatory bodies and proposed the company’s Board of Directors a revised charter to be approved on February 22, 2018.

  In summary, the Audit Committee has performed its duties and responsibilities assigned, with knowledge, ability, carefulness, 

and sufficient independence that there is no limitation on accessing or requesting information from Management and parties 

involved, and give opinions and suggestions that may be beneficial to both shareholders and all stakeholders equally. The Audit 

Committee has the opinion that the Board of Directors and the Management is committed to fulfilling its duties to achieve 

the ultimate goals and emphasizes the importance of operation under the internal control and risk management strictly and 

appropriately, and appropriate good governance, as well as the efforts have been made to improve more efficiency of the 

operation system continuously.

This report was reviewed and approved by the Audit Committee on February 21, 2018.

               Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak

                       Chairman of the Audit Committee

                     February 21, 2018

Note: 

1. Mr. Vinai  Vittavasgarnvej  assumed the position on December 9, 2016.

2. Dr. Chatchavalit Saravari  was appointed to the position on April 20, 2017, by the resolution of the Shareholders’ Meeting.
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To the Shareholders of Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited 

Opinion

I have audited the accompanying financial statements of Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited (the Company), 

which comprise the statement of financial position as at 31 December 2017, the related statements of comprehensive income, 

changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of 

significant accounting policies.

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Syn 

Mun Kong Insurance Public Company Limited as at 31 December 2017, its financial performance and cash flows for the year 

then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Basis for Opinion

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards are further 

described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report. I am independent of 

the Company in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation of Accounting 

Professions as relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in 

accordance with the Code. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis 

for my opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in my professional judgement, were of most significance in my audit of the financial 

statements of the current period. These matters were addressed in the context of my audit of the financial statements as a 

whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters. 

I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section 

of my report, including in relation to these matters. Accordingly, my audit included the performance of procedures designed 

to respond to my assessment of the risks of material misstatement of the financial statements. The results of my audit 

procedures, including the procedures performed to address the matters below, provide the basis for my audit opinion on the 

accompanying financial statements as a whole.

Key audit matters and how audit procedures respond for each matter are described below.

Insurance premium recognition

In 2017, the Company had revenue from Motor insurance premiums amounting to Baht 7,912 million (representing 88 percent 

of total insurance premiums), which were derived from retail insured and had a large number of policies. The insurance  

premiums are collected from variety customers and insurance premiums amount rely on the processing of information  

technology system. I therefore focused on the recognition of insurance premiums with respect to the amount and appropriate 

timing.

I have assessed and tested the internal controls of information technology system and its internal controls with respect to 

underwriting, insurance premiums calculation and revenue recognition of insurance premiums by making enquiry of responsible 

executives, gaining an understanding and selecting representative samples to test the operation of the designed controls 

with respond to the amount and timing of revenue recognition in financial statements. In addition, I selected representative 

samples of insurance policies to assess whether revenue recognition was consistent with conditions specified in the insurance 

policies and whether it was in compliance with the Company’s policy. I also reviewed the insurance policies and endorsement 

transactions occurring during the accounting period, before and after period-end, which were recognised as revenues of the 

Company. Moreover, I performed analytical procedures to compare insurance premiums recognised throughout the period and 

examined on sampling basis for accounting entries related to insurance premiums made through journal vouchers.

Insurance contract liabilities - claim reserves 

Insurance contract liabilities - claims reserves account is highly significant to the financial statements. As at 31 December 

2017, the Company has outstanding claims amounted to Baht 2,543 million (representing 30 percent of total liabilities). Claims 

reserves normally includes both claims incurred and reported and claims incurred but not reported, which were calculated 

by the Company’s management using actuarial techniques. The key assumptions applied were based on historical data and 

Independent Auditor’s Report
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required the management to exercise substantial judgment in estimating such reserves so I addressed the adequacy of claim 

reserves as a key audit matter.  In addition, such claim reserves are directly relevant to the insurance reserves recoverable 

from reinsurers which were calculated by the Company’s management using actuarial techniques. As at 31 December 2017, 

the Company had insurance reserves recoverable from reinsurance amounting to Baht 37 million.  

I assessed and tested the internal controls relevant to claims, loss adjustments, estimation of claim reserves and outstanding 

claims, and reinsurance, by making inquiry of responsible executives regarding the criteria and assumptions used in the 

estimates made by the Company’s actuary. I also selected, on a sampling basis, data used by the actuary in calculating loss 

reserves, performed random test on major claims file, and performed analytical procedures on the frequency of claims and 

average loss per claim. In addition, I involved internal expert to review the reserves recognised in the accounts, assessed the 

assumptions and methods used in the calculation, and compared the assumptions to those used in the prior year. Moreover, 

I also reviewed the estimates of insurance reserves recoverable from reinsurers.  

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprise the information included in annual report 

of the Company, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon. The annual report of the 

Company is expected to be made available to me after the date of this auditor’s report.

My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form of assurance 

conclusion thereon.

In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information and, in doing so, 

consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in 

the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When I read the annual report of the Company, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to 

communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Thai 

Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation 

of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to continue as a going 

concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless 

management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process. 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material 

misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance 

is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing 

will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered 

material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users 

taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgement and maintain professional 

skepticism throughout the audit. I also:

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design 

  and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to 

  provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for 

  one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override 

  of internal control. 

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate 

  in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company’s internal 

  control.
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• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related 

  disclosures made by management.

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the 

  audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant 

  doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am 

  required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such 

  disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to the 

  date of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a 

  going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether 

  the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of 

the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during 

my audit.

I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical requirements 

regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought 

to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of most 

significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. I describe 

these matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in 

extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report because the adverse 

consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

I am responsible for the audit resulting in this independent auditor’s report.

Somjai Khunapasut

Certified Public Accountant (Thailand) No. 4499

EY Office Limited

Bangkok: 22 February 2018
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Statements of financial position

Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

Statements of financial position

As at 31 December 2017

 (Unit: Baht) 

Note 31 December 2017 31 December 2016

Assets

Cash and cash equivalents 6  304,318,591  401,881,721 

Premium receivables 7  976,238,930  827,312,790 

Accrued investment income  67,341,225  66,071,535 

Reinsurance assets 8  195,465,758  158,759,069 

Reinsurance receivables 9  27,546,568  9,831,969 

Investment assets

   Investments in securities 10  11,749,202,811  11,434,947,864 

   Loans 11  5,223,111  7,071,899 

Assets foreclosed 12  4,800,000  7,200,000 

Property, buildings and equipment 13  540,051,134  559,017,831 

Intangible assets 14  24,393,004  17,876,245 

Deferred tax assets 15  328,701,078  346,768,197 

Derivative assets 16  6,147,522  - 

Other assets 17  255,735,025  234,907,267 

Total assets  14,485,164,757  14,071,646,387 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of financial position (Continued)

 (Unit: Baht) 

Note 31 December 2017 31 December 2016

Liabilities and equity

Liabilities 

Insurance contract liabilities 18  7,239,800,909  7,724,352,816 

Amounts due to reinsurers 19  91,765,546  100,054,586 

Derivative liabilities 16  -  3,492,987 

Income tax payable  134,016,306  66,580,275 

Employee benefit obligations 20  138,229,675  120,655,109 

Other liabilities 21  968,780,492  938,317,708 

Total liabilities  8,572,592,928  8,953,453,481 

Equity

Share capital

   Registered

      200,000,000 ordinary shares of Baht 1 each 22  200,000,000  200,000,000 

   Issued and paid up

      200,000,000 ordinary shares of Baht 1 each 22  200,000,000  200,000,000 

Premium on share capital  427,500,000  427,500,000 

Retained earnings

   Appropriated - statutory reserve 23  20,000,000  20,000,000 

   Unappropriated  4,952,459,988  4,410,358,191 

Other components of equity - revaluation surplus 

   of changes in value of investments 10.3  312,611,841  60,334,715 

Total equity  5,912,571,829  5,118,192,906 

Total liabilities and equity  14,485,164,757  14,071,646,387 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

Statements of financial position (Continued)

As at 31 December 2017
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Statements of income

Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

Statements of income

For the year ended 31 December 2017

 (Unit: Baht) 

Note 2017 2016

Income

Gross premium written  8,965,271,650  9,085,297,149 

Less: Premium ceded to reinsurers  (334,488,797)  (277,703,193)

Net premium written  8,630,782,853  8,807,593,956 

Add (less): Unearned premium reserves (increase) 

   decrease from prior year  (90,681,063)  526,200,159 

Net earned premium  8,540,101,790  9,333,794,115 

Fee and commission income  103,834,610  105,064,773 

Net investment income 10.5  339,733,897  391,789,267 

Profit from investments  176,146,392  107,299,456 

Gain (loss) on fair value adjustment  (35,290,037)  3,404,437 

Other income  65,208,495  82,552,620 

Total income  9,189,735,147  10,023,904,668 

Expenses

Claim and loss adjustment expenses  5,360,629,612  6,212,011,913 

Less: Claim recovery from reinsurers  (189,486,925)  (115,325,437)

Commission and brokerage expenses  1,370,812,836  1,387,483,780 

Other underwriting expenses  380,515,040  369,149,769 

Operating expenses 24  1,164,042,339  1,159,209,443 

Total expenses  8,086,512,902  9,012,529,468 

Profit before income tax expenses  1,103,222,245  1,011,375,200 

Income tax expenses 15  (201,520,448)  (173,212,126)

Profit for the year  901,701,797  838,163,074 

Earnings per share 28

Basic earnings per share  4.51  4.19 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of comprehensive income

Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

Statements of comprehensive income

For the year ended 31 December 2017

 (Unit: Baht) 

Note 2017 2016

Profit for the year  901,701,797  838,163,074 

Other comprehensive income

Other comprehensive income to be reclassified 

   to profit or loss in subsequent periods

   Gain on changes in value of 

      available-for-sale investments  315,346,407  307,626,738 

   Less: Income tax expenses  (63,069,281)  (61,525,348)

Other comprehensive income for the year  252,277,126  246,101,390 

Total comprehensive income for the year  1,153,978,923  1,084,264,464 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of changes in equity

Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

Statements of changes in equity

For the year ended 31 December 2017

(Unit: Baht)

Issued and

paid-up

share capital

Premium on

share capital

Retained earnings Other components

of equity - revaluation

surplus (deficit) on changes

in value of investments Total

Appropriated -

statutory reserve Unappropriated

Balance as at 1 January 2016 200,000,000  427,500,000  20,000,000 3,917,795,117  (185,766,675) 4,379,528,442 

Dividend paid (Note 29)  -  -  -  (345,600,000)  - (345,600,000)

Profit for the year  -  -  -  838,163,074  -  838,163,074 

Other comprehensive income for the year  -  -  -  -  246,101,390  246,101,390 

Total comprehensive income for the year  -  -  -  838,163,074  246,101,390 1,084,264,464 

Balance as at 31 December 2016 200,000,000  427,500,000  20,000,000 4,410,358,191  60,334,715 5,118,192,906 

Balance as at 1 January 2017 200,000,000 427,500,000  20,000,000 4,410,358,191  60,334,715 5,118,192,906 

Dividend paid (Note 29)  -  -  - (359,600,000)  - (359,600,000)

Profit for the year  -  -  -  901,701,797  -  901,701,797 

Other comprehensive income for the year  -  -  -  -  252,277,126  252,277,126 

Total comprehensive income for the year  -  -  -  901,701,797  252,277,126 1,153,978,923 

Balance as at 31 December 2017 200,000,000  427,500,000  20,000,000 4,952,459,988  312,611,841 5,912,571,829 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statements of cash flow

Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

Statements of cash flow 

For the year ended 31 December 2017

 (Unit: Baht) 

2017 2016

Cash flows from (used in) operating activities

Direct premium written  8,766,286,588  9,177,804,375 

Cash paid on reinsurance  (47,477,919)  (66,119,383)

Interest income  202,528,191  238,042,108 

Dividend income  144,955,538  181,054,091 

Other income  66,091,350  78,677,594 

Claim incurred on direct insurance  (5,502,093,489)  (6,016,716,720)

Loss adjustment expenses on direct insurance  (435,189,981)  (428,507,139)

Commission and brokerage expenses on direct insurance  (1,371,382,746)  (1,400,074,159)

Other underwriting expenses  (377,545,463)  (372,556,722)

Operating expenses  (1,070,161,792)  (1,127,023,622)

Income tax  (181,264,208)  (189,587,845)

Investments in securities  (199,607,082)  (741,891,530)

Loans  1,848,788  335,784 

Deposits at financial institutions  295,000,000  1,080,700,000 

Net cash from operating activities  291,987,775  414,136,832 

Cash flows from (used in) investing activities

Cash paid for purchase of property, buildings and equipment  (30,486,202)  (18,521,049)

Cash received from disposals of property, buildings and equipment  535,297  7,455,471 

Net cash used in investing activities  (29,950,905)  (11,065,578)

Cash flows from (used in) financing activities

Dividend Paid  (359,600,000)  (345,600,000)

Net cash used in financing activities  (359,600,000)  (345,600,000)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents  (97,563,130)  57,471,254 

Cash and cash equivalents at beginning of year  401,881,721  344,410,467 

Cash and cash equivalents at end of year  304,318,591  401,881,721 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Notes to financial statements

1. General information

 Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated and domiciled in 

  Thailand. The Company is principally engaged in the provision of non-life insurance and has 164 branches. The registered 

  office of the Company is at 313 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok. 

2. Basis of preparation of the financial statements

 The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards enunciated under 

  the Accounting Professions Act B.E. 2547, and in accordance with Thai accounting practices related to insurance and 

  the guidelines prescribed by the Office of Insurance Commission (“OIC”), and in accordance with the format of financial 

  statements specified in the Notification of the OIC regarding criteria, procedures, conditions and terms for preparation 

  and submission of financial statements and operating performance reports of non-life insurance companies B.E. 2559 

  dated 4 March 2016.

 The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. The financial 

  statements in English language have been translated from the Thai language financial statements.

 The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in the accounting 

  policies.

3. New financial reporting standards

3.1 Financial reporting standards that became effective in the current year

 During the year the Company has adopted the revised financial reporting standards and interpretations (revised 2016) 

  and new accounting treatment guidance which are effective for fiscal year beginning on or after 1 January 2017. These 

  financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards 

  with most of the changes directed towards revision of wording and terminology, and provision of interpretations and 

  accounting guidance to users of standards. The adoption of these financial reporting standards does not have any  

 significant impact on the Company’s financial statements.  

3.2 Financial reporting standard that will become effective in the future

 During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of the revised financial reporting 

  standards and interpretations (revised 2017) which are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2018. 

  These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting 

  Standards with most of the changes and clarifications directed towards disclosures in the notes to financial statements.

 The management of the Company believes that the revised financial reporting standards will not have any significant 

  impact on the Company’s financial statements when they are initially applied.

4. Significant accounting policies

4.1  Product classification

 The Company classifies the insurance contract and reinsurance contract based on the nature of the contract. An 

 insurance contract is one under which the insurer has accepted significant insurance risk from another party by agreeing 

  to compensate the policyholder if a specified uncertain future event (the insured event) adversely affects the policyholder. 

  Determination of whether a significant insurance risk has been accepted is based on comparison of the amount of benefit 

  payable under the contract if an insured event occurs with the payment obligation if the insured event does not occur. 

  If a contract does not meet these criteria, the Company classifies it as an investment contract. Investment contracts are 

  insurance contracts in legal form that transfer significant financial risk but not significant insurance risk. Financial risk is 

  the risk of a possible future change in interest rate, foreign exchange rate and index of price or rates.

 The Company classifies contracts based on an assessment of the insurance risk at an inception of contract on a 

 con tract-by-contract basis. Once a contract has been classified as an insurance contract, it remains an insurance 
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 contract for the remainder of its lifetime, unless all rights and obligations are extinguished or expire. If any contract is 

 previously classified as investment contracts at an inception date, it can, however, be reclassified as insurance contracts 

  after inception if insurance risk becomes significant.

4.2 Revenue recognition

 (a)  Premium income 

  Premium income consists of direct premium and reinsurance premium less premium of canceled policies and 

  premiums refunded to policy holders and adjust with unearned premium reserve.

  Direct premium income is recognised on the date the insurance policy comes into effect. For long-term insurance 

   policies with coverage periods of longer than 1 year, related premium income is recorded as unearned items, and 

   recognised as income over the coverage period.

  Reinsurance premium income is recognised as income when the reinsurer places the reinsurance application or the 

   statement of accounts with the Company. 

 (b)  Commissions and brokerage fees income

  Commissions and brokerage fees from ceded premium are recognised as income when services have been rendered 

   to the reinsurers.

  Commissions and brokerage fees from ceded premium with coverage periods longer than 1 year are recorded as 

   unearned items and recognised as income over the coverage period.

 (c) Investment income 

  Interest income and dividend from investment

  Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate. Dividends are recognised 

   when the right to receive the dividends is established. 

  Interest income on loans

  Interest on loans is recognised as income on an accrual basis, based on the amount of principal outstanding.

 (d) Gain (loss) on investments

  Gain (loss) on investments is recognised as income or expense on the transaction date.

4.3  Expenses recognition

 (a)  Premium ceded to reinsurers

  Premium ceded to reinsurers is recognised as expenses when the insurance risk is transferred to another reinsurance 

   company under relevant direct policies.

  For long-term reinsurance policies with coverage periods longer than one year, ceded premium is recorded as pre 

  payment item and recognised as expenses over the coverage period each year.

 (b)  Claim and loss adjustment expenses

  Claim and loss adjustment expenses consist of claim and loss adjustment expenses of direct insurance and 

  reinsurance, for both claim incurred and reported and incurred but not reported and include the amounts of the 

   claims, related expenses, and loss adjustments of the current and prior period incurred during the year, less residual 

   value and other recoveries (if any), and less claims refundable from reinsurers.

  Claim refundable from reinsurers are recognised when claim and loss adjustment expenses of the direct related 

   insurance contract are recorded under conditions in the relevant reinsurance contracts. 
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  Claims and losses adjustment expenses of direct insurance are recognised upon the receipt of the claims advice 

   from the insured, based on the claims notified by the insured, and estimates made by the Company’s management. 

   The maximum value of claims estimated is not exceed the sum-insured under the relevant policy.

  Claim and loss adjustment expenses of reinsurance are recognised as expenses when the reinsurer places the loss 

   advice with the Company.

 (c) Commissions and brokerage fees expenses

  Commissions and brokerage fees are expended when incurred.

  Commissions and brokerage fees paid for policies with coverage periods of longer than one year are recorded as 

   prepayment item and recognised as expenses over the coverage period each year.

  (d) Other underwriting expenses

  Other underwriting expenses are other insurance expenses for both direct and indirect expenses, including insurance 

  -related contributions, which are recognised as expenses on an accrual basis.

 (e) Operating expenses

  Operating expenses are operating expenses that are not related to the underwriting process and claims, and are 

   recognised as expenses on an accrual basis.

4.4 Cash and cash equivalents

 Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid investments with an original ma 

 turity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.

4.5 Premium receivables and allowance for doubtful accounts

 Premium receivable from direct insurance is stated at its net realisable value. The Company set up an allowance for 

  doubtful accounts based on the estimated loss that may incur in collection of the premium receivables, on the basis of 

  collection experiences, and a review of current status of the premium receivables as at the end of reporting period. 

  Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts is recognised as expense during the year.

4.6 Reinsurance assets

 Reinsurance assets are stated at insurance reserve refundable from reinsurers which is estimated based on the related 

  reinsurance contract of loss reserves and outstanding claim in accordance with the law regarding insurance reserve 

  calculation and unearned premium reserves which are refundable from reinsurers. 

 The Company records allowance for doubtful accounts for estimated loss that may be incurred due to inability to make 

  collection, taking into account collection experience, aging profile and the status of receivables from reinsurers as at 

  the  end of reporting period. Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts is recognised as expenses during 

  the year. 

 4.7 Reinsurance receivables and amounts due to reinsurances

 (a) Reinsurance receivables are stated at the outstanding balance of amounts due from reinsurers, amounts deposit on 

   reinsurance. 

  Amounts due from reinsurers consist of premium ceded, accrued commissions and brokerage fees income, claims 

   receivables and various other items receivable from reinsurers, less allowance for doubtful accounts. The Company 

   records allowance for doubtful accounts for the estimated loss that may be incurred due to inability to make  

  collection, taking into account collection experience and the status of receivables from reinsurers as at the end of 

   the reporting period.

 (b) Amounts due to reinsurers are stated at the outstanding balance payable from reinsurance and amounts withheld 

   on reinsurance. 
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  Amounts due to reinsurers consist of reinsurance premiums and other items payable to reinsurers, excluding out 

  standing claims.

 The Company presents net of reinsurance to the same entity (reinsurance receivables or amounts due to reinsurers) when 

  the following criteria for offsetting are met.

 (1) The entity has a legal right to offset amounts presented in the statements of financial position, and

 (2) The entity intends to receive or pay the net amount recognised in the statements of financial position, or to realise 

   the asset at the same time as it pays the liability. 

4.8 Investment assets

 Investments in securities held for trading are stated at fair value. Changes in the fair value of these securities are recorded 

  in statements of income. 

 Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair value of these securities are re 

 corded in statements of comprehensive income, and will be recorded in statements of income when the securities are 

  sold. 

 Investments in debt securities, both due within one year and expected to be held to maturity, are recorded at amortised 

  cost. The premium/discount on debt securities is amortised/accreted by the effective rate method with the amortised/ 

 accreted amount presented as an adjustment to the interest income. 

 Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as other investments, are stated at cost 

  net of allowance for impairment (if any). 

 The fair value of marketable security is based on the latest bid price of the last working day of the year. The fair value 

  of debt instrument is determined based on yield rate quoted by the Thai Bond Market Association. The fair value of unit 

  trust is determined from its net asset value. 

 The weighted average method is used for computation of the cost of investments. 

 In the event the Company reclassifies investments from one type to another, such investments will be readjusted to their 

  fair value as at reclassification date. The difference between carrying amount of the investments and the fair value on the 

  date of reclassification are recorded in statements of income or recorded as other components of equity, depending on 

  the type of investment that is reclassified

 On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount of the investment 

  is recognised in statements of income.

4.9  Loans and allowance for doubtful accounts

 Loans are stated at net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided for the estimated loss that may be 

  incurred in collection of loans based on an evaluation of the current status of the debtors, taking into consideration the 

  recovery risk and the value of collateral. Increase (decrease) in an allowance for doubtful accounts is recognised as an 

  expense during the year. 

4.10  Properties foreclosed

 Properties foreclosed are presented at cost less allowance for impairment (if any). Such properties foreclosed consist of 

  (1) properties that belong to the Company as a result of debt settlement (2) land to be used for business operations 

  which currently no longer used.

4.11  Property, buildings and equipment and depreciation 

 Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for 

  impairment (if any).
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 Depreciation of buildings and equipment is calculated by reference to their costs on the straight-line basis over the fol 

 lowing estimated useful lives:

 

 Depreciation is included in determining income.

 No depreciation is provided on land and construction in progress.

 An item of property, buildings and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are 

  expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is included in statements of income 

  when the asset is derecognised.

4.12 Intangible assets and amortisation

 Intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any accumulated impairment loss (if any). 

 Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic useful life and tested for impairment 

 whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation 

  method of such intangible assets are reviewed at least at each financial year end. The amortisation expense is charged 

  to statements of income.

 The useful lives of intangible assets with finite useful lives which are computer software are 10 years.

4.13 Insurance contract liabilities

 Insurance contract liabilities consist of loss reserves and outstanding claims, and unearned premium reserves.

 (a) Loss reserves and outstanding claims

  Outstanding claims are recorded at the amount to be actually paid. Loss reserves are provided upon receipt of claim 

   advices from the insured based on the claims notified by the insured and estimates made by the Company’s management. 

   The maximum value of claims estimate is, however, not to exceed the sum-insured under the relevant policy. 

  Claims reserves were calculated by using an actuarial method based on a best estimate of the claims that are 

   expected to be paid in respect of losses that occurred before or as at the reporting date, covering both reported 

   and not reported loss, and including claims handling expenses, after deducting salvage values and other recoverable 

   values. Differences between the calculated claims reserves and the claims already recognised are recorded as in 

  curred but not reported claims (IBNR).

 (b)  Premium reserves

  Premium reserves consist of unearned premium reserve and unexpired risk reserve.

  (1) Unearned premium reserve

   Unearned premium reserve is calculated based on direct premium before deducting premium ceded as follows:

   

   The reserve for unearned reinsurance premiums is calculated based on the  proportion of premiums ceded, 

    using the same method as that applied for direct insurance policies that transfer the insurance risk throughout 

    the term of the insurance contract to a reinsurer.

 Buildings - 20 years

 Leasehold improvement - 5 years

 Furniture and fixtures and Office equipment - 3 years and 5 years

 Motor vehicles - 5 years

Transportation (cargo), travelling 

accident with coverage periods of 

not over six-months

- 100% of premium as from the date policy is effective, 

 throughout the period of insurance coverage

Bail bond - 70% of premium as from the date policy is effective

Others - Monthly average basis (the one-twenty fourth basis) 
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 (2) Unexpired risk reserve

  Unexpired risk reserve is the reserve for the claims that may be incurred in respect of in-force policies. Unexpired 

  risk reserve is set aside using an actuarial method, at the best estimate of the claims that are expected to be in 

  curred during the remaining period of coverage, based on historical claims data.

 As at the end of reporting period, the Company compares the amounts of unexpired risk reserve with unearned 

  premium reserve, and if unexpired risk reserve is higher than unearned premium reserve, the difference is recognised, 

 and the unexpired risk reserve is presented in the financial statements.

4.14 Employee benefits

 Short-term employee benefits

 Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when incurred.

 Post-employment benefits and other long-term employee benefits

 Defined contribution plans

 The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed by employees 

  and by the Company. The fund’s assets are held in a separate trust fund and the Company’s contributions are recognised 

  as expenses when incurred.

 Defined benefit plans and other long-term employee benefits

 The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to employees upon retirement under 

  labor law and other employee benefit plans. The Company treats these severance payment obligations as a defined 

  benefit plan. In addition, the Company provides other long-term employee benefit plan, namely long service awards.

 The obligation under the defined benefit plan and other long-term employee benefit plans is determined by Independent 

  actuary based on actuarial techniques, using the projected unit credit method.

 Actuarial gain and loss arising from post-employment benefits are recognised immediately in other comprehensive in 

 come, and for other long-term benefits are immediately recognised in income statements.

4.15  Impairment of assets

 At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect of the property, buildings and 

  equipment and intangible assets whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. 

  An impairment loss is recognised when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair value 

  less costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount. 

 An impairment loss is recognised in the statements of income.

  In the assessment of asset impairment if there is any indication that previously recognised impairment loss may no longer 

  exist or may have decreased, the Company estimates the asset’s recoverable amount. A previously recognised impairment 

  loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset’s recoverable amount  

 since the last impairment loss was recognised. The increased carrying amount of the asset attributable to a reversal of 

  an impairment loss shall not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss 

  been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in the statements of income.

4.16 Income tax

 Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax.

 Current tax

 Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, based on 

  taxable profits determined in accordance with tax legislation. 
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 Deferred tax

 Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their 

 carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax rates enacted at the end of the reporting period.

 The Company recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while it recognises deferred tax assets 

  for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against 

  which such deductible temporary differences can be utilised.

 At each reporting period, the Company reviews and reduces the carrying amount of deferred tax assets to the extent 

  that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to 

  be utilised.

 The Company records deferred tax directly to equity if the tax relates to items that are recorded directly to equity. 

4.17 Long-term leases 

 Leases of property, buildings or equipment which do not transfer substantially all the risks and rewards of ownership 

  are classified as operating leases. Operating lease payments are recognised as an expense in the statements of income 

  on a straight line basis over the lease term.

4.18 Foreign currencies

 The financial statements are presented in Baht, which is also the Company’s functional currency. 

 Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of the transaction. 

  Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at 

  the end of reporting period.

 Gain and loss on exchange are included in determining income.

4.19 Related party transactions

 Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company, whether directly or 

  indirectly, or which are under common control with the Company.

 They also include individuals which directly or indirectly own a voting interest in the Company that gives them significant 

  influence over the Company, key management personnel, directors, and officers with authority in the planning and direction 

  of the Company’s operations.

4.20 Provisions

 Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an 

  outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can 

  be made of the amount of the obligation.

4.21  Derivatives - Forward exchange contracts

 The Company recognised gain/loss from change in fair value of forward exchange contracts in statement of income. The 

  fair value of forward foreign currency contracts is reference to market quoted rate.

4.22  Fair value measurement

 Fair value is the price that would be received from sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction 

  between buyer and seller (market participants) at the measurement date. The Company applies a quoted market price in 

  an active market to measure their assets and liabilities. In case of no active market of an identical asset or liability or 

  when a quoted market price is not available, the Company measures fair value using valuation technique that are ap 

 propriate in the circumstances and maximises the use of relevant observable inputs related to assets and liabilities that 

  are required to be measured at fair value.
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 All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised within 

 the fair value hierarchy into three levels based on categorise of input to be used in fair value measurement as follows: 

 Level 1 - Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or liabilities

 Level 2 - Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly

 Level 3 - Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows 

 At the end of each reporting period, the Company determines whether transfers have occurred between levels within 

  the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the reporting period that are measured at fair value on 

  a recurring basis.

5. Significant accounting judgments and estimates

 The preparation of financial statements in conformity with Thai Financial Reporting Standards at times requires management 

  to make subjective judgements and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgements and  

 estimates affect reported amounts and disclosures; and actual results could differ from these estimates. Significant judge 

 ments and estimates are as follows:

5.1 Allowance for doubtful accounts

 In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgement and estimates based 

  on the estimated loss that may incur in collection of the receivables, on the basis of collection experiences, and analysis 

  of debtor aging.

5.2 Impairment of investments in securities

 The Company treats investments as impaired when the management exercise judgement where other objective evidence 

  of impairment exists. The determination of what is other objective evidence of impairment exists requires judgement of 

  the management.

5.3 Fair value of financial instruments

 In determining the fair value of financial instruments that are not actively traded and for which quoted market prices are 

  not readily available, the management exercises judgement, using a variety of valuation techniques and models. The input 

  to these models is taken from observable markets, and includes consideration of credit risk, liquidity, correlation and 

  longer-term volatility of financial instruments. Change in assumptions about these factors could affect the fair value and 

  disclosures of fair value hierarchy.

5.4 Property, buildings and equipment/Depreciation

 In determining depreciation of buildings and equipment, the management is required to make estimates of the useful lives 

  and residual value of the buildings and equipment and to review estimate useful lives and residual value when there are 

  any changes. 

 In addition, the management is required to review property, buildings and equipment for impairment on a periodical basis 

  and record impairment loss when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying amount. This 

  requires judgements regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review.

5.5 Deferred tax assets

 Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit 

  will be available against which the temporary differences can be utilised. Significant management judgement is required 

  to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and level of estimate 

  future taxable profits.
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5.6 Loss reserves and outstanding claims

 At the end of each reporting period, the Company has to estimate loss reserves and outstanding claims taking into 

  account two factors. These are the claims incurred and   reported, and the claims incurred but not reported (IBNR). The 

  ultimate loss of outstanding claims is established using a range of standard actuarial claims projection technique. The 

  main assumptions underlying these techniques relate to historical experience, including the development of claims esti 

 mates, paid and incurred losses, average costs per claim and claim numbers etc. To perform the calculation, it is nec 

 essary to perform analysis based on the type of insurance and to use the services of an actuary with expertise,  

 experience, and an understanding of the insurance business and the Company’s products. Nevertheless, such estimates 

  are forecasts of future outcomes, and actual results could differ.

5.7 Unexpired risk reserve

 Unexpired risk reserve is calculated using an actuarial method, based on a best estimate of the claims expected to be 

  paid over the remaining term of the insurance. Estimating the reserve requires the management to exercise judgement, 

  with reference to historical data and the best estimates available at the time.

5.8  Recognition and derecognition of assets and liabilities.

 In considering whether to recognise or to derecognise assets or liabilities, the management is required to make judgement 

  on whether significant risk and rewards of those assets or liabilities have been transferred, based on their best knowledge 

  of the current events and arrangements. 

5.9 Post-employment benefits under defined benefit plans and other long-term employee benefits

 The obligation under the defined benefit plan and other long-term employee benefit is determined based on actuarial 

  techniques. Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase 

  rate, mortality rate and staff turnover rate.

5.10  Litigation 

 The Company has contingent liabilities as a result of litigation. The Company’s management used judgement to assess 

  the results of the litigation and believes that loss incurred will not exceed the recorded amounts as at the end of reporting 

  period.

6. Cash and cash equivalents

 As at 31 December 2017, bank deposits in saving account and fixed account carried interest between 0.10 and 0.90 

  percent per annum (2016: between 0.10 and 0.90 percent per annum).

(Unit: Baht)

2017 2016

Cash on hand 38,993,147 28,893,103

Deposits at banks with no fixed maturity date 205,965,734 300,397,155

Deposits at banks with fixed maturity date 30,000,000 30,000,000

Deposits at securities company 29,359,710 42,591,463

Cash and cash equivalents 304,318,591 401,881,721
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7. Premium receivables

 The balances as at 31 December 2017 and 2016 of premium receivables are classified by aging from the maturity date 

  under the stipulated law of the premium collection as follows: 

 For premium receivables due from agents and brokers, the Company has stipulated the collection guideline in accordance 

  with the law of the premium collection. For overdue premium receivables, the Company has legal process with such 

  agents and brokers.

8. Reinsurance assets

 

 9.  Reinsurance receivables

 

 

 The balances as at 31 December 2017 and 2016 of amounts due from reinsurers are classified by aging as follow:

 

(Unit: Baht)

2017 2016

Not yet due 652,032,392 626,862,538

Not over 30 days 182,748,687 110,217,534

Over due 30 days to 60 days 51,396,603 44,766,075

Over due 60 days to 90 days 15,075,898 22,069,675

Overdue longer than 90 days 78,874,712 30,090,761

Total premium receivables 980,128,292 834,006,583

Less: Allowance for double accounts (3,889,362) (6,693,793)

Premium receivables - net 976,238,930 827,312,790

 (Unit: Baht)

2017 2016

Insurance reserve refundable from reinsurers

   Claim reserves 37,428,672 37,317,248

   Unearned premium reserves 158,037,086 121,441,821

Total reinsurance assets 195,465,758 158,759,069

(Unit: Baht)

2017 2016

Amounts due from reinsurers 27,555,268 9,840,669

Less: Allowance for double accounts (8,700) (8,700)

Reinsurance receivables - net 27,546,568 9,831,969

(Unit: Baht)

2017 2016

Not yet due 27,497,249 9,826,447

Overdue not more than 12 months 49,319 5,522

Overdue 1 - 2 years 8,700 8,700

Amounts due from reinsurances 27,555,268 9,840,669
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10. Investments in securities

10.1  Classified by type of investments

 

 

 (Unit: Baht)

2017 2016

Cost/

Amortised cost Fair value

Cost/

Amortised cost Fair value

Trading securities

Unit trusts - - 10,495,370 13,408,200

Add : Unrealised gain - - 2,912,830 -

Total trading securities - - 13,408,200 13,408,200

Available-for-sale investments

Government and state enterprise securities 165,938,737 250,288,875 156,087,393 157,150,600

Equity securities 1,762,110,731 1,752,861,897 1,953,280,532 1,861,483,936

Foreign securities 621,010,716 741,714,210 217,887,267 210,689,165

Unit trusts 2,082,229,553 2,230,415,557 1,934,225,827 2,109,846,998

Foreign unit trusts 48,704,022 50,859,337 - -

Warrants 1,311,652 1,480,320 - -

Total 4,681,305,411 5,027,620,196 4,261,481,019 4,339,170,699

Less: Allowance for impairment (9,047,746) (9,047,746) - -

Add: Unrealised gain 346,314,785 - 77,689,680 -

Total available-for-sale investments 5,018,572,450 5,018,572,450 4,339,170,699 4,339,170,699

Held-to-maturity investments

Government and state enterprise securities 2,544,219,616 2,795,689,218

Private debt securities 1,738,282,812 1,543,551,814

Deposits at financial institutions 2,442,091,663 2,737,091,663

Total 6,724,594,091 7,076,332,695

Less: Allowance for impairment (1,103,000) (1,103,000)

Total held-to-maturity investments 6,723,491,091 7,075,229,695

Other investments

Equity securities 7,142,974 7,142,974

Less: Allowance for impairment (3,704) (3,704)

Total other investments 7,139,270 7,139,270

Total investments in securities 11,749,202,811 11,434,947,864
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10.2  Classified by due date of debt securities

As at 31 December 2017 and 2016, investments in debts securities and deposits at financial institutions have period to ma-

turity as follows:

 

(Unit: Baht)

2017

Period to maturity

Within  1 year 1 - 5 years Over 5 years Total

Held-to-maturity investments

Government and state enterprise securities 208,890,232 2,218,627,302 116,702,082 2,544,219,616

Private debt securities 236,103,000 1,422,179,812 80,000,000 1,738,282,812

Deposits at financial institutions 2,442,091,663 - - 2,442,091,663

Total 2,887,084,895 3,640,807,114 196,702,082 6,724,594,091

Less: Allowance for impairment (1,103,000) - - (1,103,000)

Held-to-maturity debt securities - net 2,885,981,895 3,640,807,114 196,702,082 6,723,491,091

(Unit: Baht)

2016

Period to maturity

Within 1 year 1 - 5 years Over 5 years Total

Held-to-maturity investments

Government and state enterprise securities 452,974,099 2,225,819,952 116,895,167 2,795,689,218

Private debt securities 111,275,744 1,352,276,070 80,000,000 1,543,551,814

Deposits at financial institutions 2,437,091,663 300,000,000 - 2,737,091,663

Total 3,001,341,506 3,878,096,022 196,895,167 7,076,332,695

Less: Allowance for impairment (1,103,000) - - (1,103,000)

Held-to-maturity debt securities - net 3,000,238,506 3,878,096,022 196,895,167 7,075,229,695
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10.3  Other components of equity - revaluation surplus (deficit) on changes in value of investments

 

 

10.4 Investments subject to restriction 

 As at 31 December 2017 and 2016, fixed deposits have been used to secure in the following cases:

 In addition as at 31 December 2017, the Company has pledged bonds with fair value totaling Baht 12 million (2016: Baht 

  26 million) as a security for cases brought against insured drivers. The Company has pledged securities with the 

 Registrar of the Office of Insurance Commission under the Non-life Insurance Act as mentioned in Notes 30 to the financial 

  statements.

10.5  Net investment income

 During the years ended 31 December 2017 and 2016, the Company has investment income as follows:

 

(Unit: Baht)

For the years ended 31 December

2017 2016

Balance - beginning of the year 60,334,715 (185,766,675)

Changes during the year

   Unrealised gain during the year 500,540,545 414,926,194

   Realised gain that included in statement of income (185,194,138) (107,299,456)

315,346,407 307,626,738

   Relating income tax (63,069,281) (61,525,348)

   Net other comprehensive income for the year - net 252,277,126 246,101,390

Balance - end of the year 312,611,841 60,334,715

(Unit: Baht)

2017 2016

Deposits at banks which pledged for:

   Bank overdrafts 20,000,000 20,000,000

   Electricity supply and communications usage 2,000,000 2,000,000

   Court bond under motor insurance policies 250,000 250,000

   Letter of bank guarantees 4,841,663 4,841,663

27,091,663 27,091,663

(Unit: Baht) 

2017 2016

Interest incomes from debt securities 183,263,444 215,019,178

Dividends received from equity securities 156,470,453 176,770,089

Net investment income 339,733,897 391,789,267
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11. Loans 

 As at 31 December 2017 and 2016, the balances of loans provided to employees are aged by principal and accrued  

 interest as follows:

 

 Loans provided to employees are in accordance with employee’s benefits plan, which the credit line is divided below: 

 (1) For personal guarantee loans, credit line is not over than Baht 20,000 with interest charge at the rate 6.9 - 7.0 

   present per annum. 

 (2) For mortgaged loans, the Company categorises into 3 levels: (1) general employees are entitled to a loan facility of 

   not exceeding Baht 500,000, (2) heads of units or departments are entitled to a loan facility of not exceeding Baht 

   1 million, and (3) assistant managers up are entitled to a loan facility of not exceeding Baht 3 million. In this regard, 

   the loan facility shall not exceed 80% of the value of assets. The loans bear interest at the rate of 1-year fixed de 

  posit rate plus 2 percent per annum as announced by Siam Commercial Bank. The interest shall be adjusted every 

   quarter. 

12. Properties foreclosed

 The net book value of properties foreclosed as at 31 December 2017 and 2016 are presented below.

(Unit: Baht)

2017

Collaterised loans Other loans Total

Outstanding period Principal Accrued interest Principal Accrued interest Principal Accrued interest Total

Not yet due 4,996,115 1,862 226,996 175 5,223,111 2,037 5,225,148

 (Unit: Baht)

2016

Collaterised loans Other loans Total

Outstanding period Principal Accrued interest Principal Accrued interest Principal Accrued interest Total

Not yet due 6,777,603 2,451 294,296 207 7,071,899 2,658 7,074,557

(Unit: Baht)

Land not used in 

operations

Cost

As at 31 December 2016 9,314,848

As at 31 December 2017 9,314,848

Allowance for impairment

As at 1 January 2016 2,114,848

Increase during the year -

As at 31 December 2016 2,114,848

Increase during the year 2,400,000

As at 31 December 2017 4,514,848

Net book value

As at 31 December 2016 7,200,000

As at 31 December 2017 4,800,000
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13. Property, buildings and equipment

   (Unit: Baht)

Land

Buildings and 

leasehold

improvement

Furniture, 

fixtures and 

equipment

Motor

vehicles

Construction 

in progress Total

Cost

As at 1 January 2016 338,965,478 392,725,721 322,967,420 181,492,801 12,663,220 1,248,814,640

Additions - 1,682,243 9,842,606 763,000 6,223,800 18,511,649

Disposals - - (3,887,247) (25,831,758) - (29,719,005)

Transfers in (out) - 2,661,920 - - (2,661,920) -

Write-off - (3,898,000) (94,160) - - (3,992,160)

Adjustments - - 9,400 - - 9,400

As at 31 December 2016 338,965,478 393,171,884 328,838,019 156,424,043 16,225,100 1,233,624,524

Additions - 1,403,282 11,690,820 15,806,000 1,586,100 30,486,202

Disposals (193,912) - (1,164,682) (387,323) - (1,745,917)

Transfers in (out) - 1,656,000 - - (1,656,000) -

Write-off - (2,872,000) (166,870) - - (3,038,870)

As at 31 December 2017 338,771,566 393,359,166 339,197,287 171,842,720 16,155,200 1,259,325,939

Accumulated depreciation

As at 1 January 2016 - 253,097,212 284,248,370 112,635,044 - 649,980,626

Depreciation for the year - 15,268,064 18,426,843 20,201,145 - 53,896,052

Depreciation on disposals - - (3,886,855) (25,614,309) - (29,501,164)

Depreciation on write-off - (1,733,890) (69,018) - - (1,802,908)

Depreciation adjustment - - 6,021 (1,934) - 4,087

As at 31 December 2016 - 266,631,386 298,725,361 107,219,946 - 672,576,693

Depreciation for the year - 14,234,941 16,173,481 18,451,895 - 48,860,317

Depreciation on disposals - - (1,072,588) (387,322) - (1,459,910)

Depreciation on write-off - (1,756,048) - - - (1,756,048)

Depreciation adjustments - - (96,247) - - (96,247)

As at 31 December 2017 - 279,110,279 313,730,007 125,284,519 - 718,124,805

Allowance for impairment 

As at 1 January 2016 2,030,000 - - - - 2,030,000

Increase during the year - - - - - -

As at 31 December 2016 2,030,000 - - - - 2,030,000

Decrease during the year (880,000) - - - - (880,000)

As at 31 December 2017 1,150,000 - - - - 1,150,000

Net book value

As at 31 December 2016 336,935,478 126,540,498 30,112,658 49,204,097 16,225,100 559,017,831

As at 31 December 2017 337,621,566 114,248,887 25,467,280 46,558,201 16,155,200 540,051,134

Depreciation for the year

2016 53,896,052

2017 48,860,317
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 As at 31 December 2017, certain buildings, motor vehicles and equipment items have been fully depreciated but are still 

  in use. The gross carrying amount (before deducting accumulated depreciation and allowance for impairment) of those 

  assets amounted to approximately Baht 518 million (2016: Baht 515 million).

14. Intangible assets 

 The net book value of intangible assets as at 31 December 2017 and 2016 is presented below.

(Unit: Baht)

Computer 

software

Computer 

software under 

development Total

Cost

As at 1 January 2016 37,992,914 2,844,650 40,837,564

Additions 2,499,365 645,500 3,144,865

Transfer in (out) 3,167,150 (3,167,150) -

As at 31 December 2016 43,659,429 323,000 43,982,429

Additions 7,801,216 2,192,500 9,993,716

Transfer in (out) 1,278,000 (1,278,000) -

As at 31 December 2017 52,738,645 1,237,500 53,976,145

Accumulated amortisation

As at 1 January 2016 22,493,711 - 22,493,711

Amortisation for the year 3,612,473 - 3,612,473

As at 31 December 2016 26,106,184 - 26,106,184

Amortisation for the year 3,476,957 - 3,476,957

As at 31 December 2017 29,583,141 - 29,583,141

Net book value

As at 31 December 2016 17,553,245 323,000 17,876,245

As at 31 December 2017 23,155,504 1,237,500 24,393,004

Amortisation for the year

2016 3,612,473

2017 3,476,957
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15. Deferred tax assets / income tax expenses

15.1 Deferred tax assets

 The components of deferred tax assets and liabilities as at 31 December 2017 and 2016 are as follows:

  
(Unit: Baht)

31December

Change in deferred tax 

assets or liabilities that are 

recognised in statements of 

income for the years ended 

31 December

2017 2016 2017 2016

Deferred tax assets

Net premium on debt securities 9,599,352 6,343,438 3,255,914 3,780,994

Allowance for doubtful accounts 508,722 1,206,414 (697,692) 31,196

Allowance for impairment of investments 1,998,290 188,741 1,809,549 -

Allowance for impairment of assets 1,132,970 828,970 304,000 -

Premium reserves 217,240,956 184,959,855 32,281,101 (35,412,812)

Provision for loss incurred but not yet reported (IBNR) 14,585,135 12,480,288 2,104,847 7,312,926

Loss reserves 135,372,182 129,572,081 5,800,101 681,189

Employee benefit obligations 27,645,935 24,131,022 3,514,913 2,347,291

Loss on changes in value of investments

      - trading securities - 1,442,470 (1,442,470) (834,324)

Unrealised loss on derivatives - 698,597 (698,597) 698,597

Total 408,083,542 361,851,876

Deferred tax liabilities 

Gain on changes in value of investments

      - available-for-sale securities 78,152,960 15,083,679

Unrealised gain on derivatives 1,229,504 - (1,229,504) -

Total 79,382,464 15,083,679

Deferred tax assets - net 328,701,078 346,768,197

Change in deferred tax assets or liabilities that 

   recognised in statement of income 45,002,162 (21,394,943)
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15.2 Income tax expenses

 Income tax expenses for the years ended 31 December 2017 and 2016 are made up as follows:

 

 The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years ended 31 December 

  2017 and 2016 are as follows:

 Reconciliation between income tax expenses and the product of accounting profit multiplied by the applicable tax rate 

  for the years ended 31 December 2017 and 2016.

 

(Unit: Baht)

2017 2016

Current income tax:

Current income tax charge for the year 244,789,494 152,535,991

Adjustment in respect of current income tax of previous year 1,733,116 (718,808)

Deferred tax:

Relating to origination and reversal of temporary differences  (45,002,162) 21,394,943

Income tax expenses reported in the statements of income 201,520,448 173,212,126

(Unit: Baht)

2017 2016

Deferred tax relating to 

   Gain (loss) on changes in value of available-for-sale  investments 63,069,281 61,525,348

63,069,281 61,525,348

(Unit: Baht)

2017 2016

Accounting profit before tax 1,103,222,245 1,011,375,200

Applicable tax rate 20% 20%

Accounting profit before tax multiplied by applicable tax rate 220,644,449 202,275,040

Adjustment in respect of current income tax of previous year 1,733,116 (718,808)

Effects of:

   Income tax exemption (23,081,328) (29,659,759)

   Non-deductible expenses 3,159,345 2,154,928

   Additional deductible expenses (935,134) (839,275)

Income tax expenses reported in the statements of income 201,520,448 173,212,126
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16. Derivative assets/liabilities

 As at 31 December 2017 and 2016, the fair value of the financial derivative assets/liabilities from the valuation of forward 

  exchange contracts is shown below:

17. Other assets

 As at 31 December 2017 and 2016, the Company had overdue receivables and classified by aging as follows:

(Unit: Baht)

2017 2016

Contract

Notional

amounts

Fair value of 

contracts
Notional

amounts

Fair value of 

contracts

Assets Liabilities

Derivatives held for trading:

Forward exchange contracts - sell 401,727,500 6,147,522 175,750,000 3,492,987

(Unit: Baht)

2017 2016

Cheques returned 609,003 270,143

Accounts receivable from agents 24,969,329 27,995,202

Guaranteed receivable 2,858,152 278,400

Total other receivables 28,436,484 28,543,745

Less: Allowance for doubtful accounts (11,879,185) (11,925,562)

Other receivables - net 16,557,299 16,618,183

Suspense input vat 88,363,785 112,851,252

Prepaid commission expenses 42,175,466 41,278,505

Deposits and retention 28,477,159 27,182,842

Receivables from sales of investments 38,193,679 965,494

Receivables from Road accident victim 11,103,670 -

Others 30,863,967 36,010,991

Total other assets 255,735,025 234,907,267

(Unit: Baht)

2017 2016

Age of receivables

Under 3 months 12,474,200 9,202,059

Over 3 months to 6 months 2,131,655 3,164,264

Over 6 months to 12 months 1,726,989 3,099,124

Over 12 months 12,103,640 13,078,298

Total 28,436,484 28,543,745
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18. Insurance contract liabilities

18.1 Claim reserves 

 As at 31 December 2017, the Company has loss reserves and outstanding claims under reinsurance contracts of Baht  

 7.4 million (2016: Baht 7.4 million).

 (Unit: Baht)

2017

Insurance contract 

liabilities

Liabilities on

reinsurance Net

Claim reserves

   Claim incurred and reported 2,450,617,564 17,726,010 2,432,891,554

   Claim incurred but not reported 92,628,337 19,702,662 72,925,675

Premium reserves

   Unearned premium reserves 4,696,555,008 158,037,086 4,538,517,922

Total 7,239,800,909 195,465,758 7,044,335,151

(Unit: Baht)

2016

Insurance contract 

liabilities

Liabilities on 

reinsurance Net

Claim reserves

   Claim incurred and reported 3,086,065,411 30,709,962 3,055,355,449

   Claim incurred but not reported 69,008,726 6,607,286 62,401,440

Premium reserves

   Unearned premium reserves 4,569,278,679 121,441,821 4,447,836,858

Total 7,724,352,816 158,759,069 7,565,593,747

(Unit: Baht)

For the years ended 31 December

2017 2016

Balance - beginning of the year 3,155,074,137 3,428,512,450

Claims and losses adjustment expenses for the year 5,561,715,408 6,386,023,970

Claims and losses adjustment expenses paid during the year (6,173,543,644) (6,659,462,283)

Balance - end of the year 2,543,245,901 3,155,074,137
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18.2 Unearned premium reserves

18.3 Development claims

 (a) Gross claims table

 (b) Net claims table

(Unit: Baht)

Accident year /                  

Reporting year Prior year 2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Claims estimates:

 - As at accident year 3,091,246,429 4,789,319,296 5,419,680,364 5,942,851,969 6,530,200,506 6,224,871,437 5,544,234,905

 - Next one year 2,425,616,105 5,381,704,226 5,795,345,970 6,264,586,440 6,988,482,460 6,518,280,882

 - Next two years 2,277,243,858 4,908,721,477 5,310,167,832 5,673,126,324 6,464,683,744

 - Next three years 2,340,836,500 4,899,409,560 5,204,228,904 5,631,685,158

 - Next four years 2,374,682,208 4,879,690,811 5,194,432,155

 - Next five years 2,369,207,087 4,876,636,572

Cumulative claim estimates 2,369,207,087 4,876,636,572 5,194,432,155 5,631,685,158 6,464,683,744 6,518,280,882 5,544,234,905 36,599,160,503

Cumulative payment to date (2,279,058,297) (4,866,386,459) (5,179,330,112) (5,624,076,307) (6,449,277,964) (6,507,739,423) (4,034,430,914) (34,940,299,476)

Net 90,148,790 10,250,113 15,102,043 7,608,851 15,405,780 10,541,459 1,509,803,991 1,658,861,027

Unallocated loss adjustment              

   expenses

35,046,726

Claim adjustments 849,338,148

Total gross loss reserves 2,543,245,901

(Unit: Baht)

For the years ended 31 December

2017 2016

Balance - beginning of the year 4,569,278,679 5,109,270,566

Premium written for the year 8,965,271,650 9,085,297,149

Premium earned for the current year (8,837,995,321) (9,625,289,036)

Balance - end of the year 4,696,555,008 4,569,278,679

(Unit: Baht)

Accident year /                  

Reporting year Prior year 2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Claims estimates:

 - As at accident year 3,019,203,541 4,662,591,403 5,318,697,212 5,864,506,278 6,426,411,648 6,113,700,320 5,423,180,004

 - Next one year 2,363,284,077 5,240,783,289 5,678,193,253 6,176,289,219 6,873,259,945 6,399,634,836

 - Next two years 2,206,458,878 4,767,853,295 5,192,061,302 5,584,550,210 6,350,004,912

 - Next three years 2,269,525,038 4,758,414,449 5,091,188,626 5,543,972,559

 - Next four years 2,303,161,511 4,740,453,745 5,083,552,895

 - Next five years 2,296,350,163 4,737,275,255

Cumulative claim estimates 2,296,350,163 4,737,275,255 5,083,552,895 5,543,972,559 6,350,004,912 6,399,634,836 5,423,180,004 35,833,970,624

Cumulative payment to date (2,208,233,906) (4,727,276,912) (5,068,589,351) (5,536,383,570) (6,334,842,459) (6,395,037,988) (3,948,258,594) (34,218,622,780)

Net 88,116,257 9,998,343 14,963,544 7,588,989 15,162,453 4,596,848 1,474,921,410 1,615,347,844

Unallocated loss adjustment        

   expenses 35,046,726

Claim adjustments 855,422,659

Total gross loss reserves 2,505,817,229
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18.4 Assumption

 In estimating claims liabilities the Company uses an actuarial method. The assumptions applied in the measurement of 

  assets, liabilities, income and expenses arising from insurance contracts are as follows: 

 (a) Assumptions regarding claims experience

  Assumptions used in the calculation are derived from the most recent data available to the Company at the reporting 

   date, based on actual historical data, adjusted by an experienced actuary and statistics regarding the industry average 

   of claims by insurance type.

 (b) Assumptions regarding related expenses

  The assumptions used are derived from the most recent data available to the Company at the reporting date, covering 

   the previous 3 years, with the calculation based on the ratio of claims expenses with gross claims.

19. Amounts due to reinsurers

  

20. Employee benefit obligations

 Provision for long-term retirement benefit, which is compensations on employees’ retirement and other long-term employee 

  benefit, are as follows:

 As at 31 December 2017, the weighted average duration of the liabilities for long-term employee benefit is 16.8 years, 

  and the Company expects to pay Baht 5.7 million of long-term employee benefits during the next year. 

(Unit: Baht)

2017 2016

Outward premium payables 13,954,603 11,746,574

Amounts withheld on reinsurance 77,150,301 84,948,114

Others reinsurance payables 660,642 3,359,898

Total amounts due to reinsurers 91,765,546 100,054,586

(Unit: Baht)

2017 2016

Provision for long-term retirement benefit 

   and other long-term employee benefit 138,229,675 120,655,109

Total employee benefit obligations 138,229,675 120,655,109

(Unit: Baht)

For the years ended 31 December

2017 2016

Provision for long-term retirement benefit and 

   other long-term employee benefits at beginning of year 120,655,109 108,918,657

Recognised in profit or loss:

   Current service cost 16,129,771 14,779,288

   Interest cost 4,364,338 3,920,112

Benefits paid during the year (2,919,543) (6,962,948)

Provision for long-term retirement benefit and other long-term  

   employee benefit at end of year 138,229,675 120,655,109
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 Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows:

 

 The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the long-term employee benefit 

  obligation as at 31 December 2017 and 2016 are summarised below: 

2017 2016

(% per annum) (% per annum)

Discount rate 3.5 3.5

Future salary increase rate 5.0 5.0

Staff turnover rate 0.0 - 19.0 0.0 - 19.0

Gold price increase rate 3.5 3.5

2017

Increase of obligation Decrease of obligation

Rate change Amount changed Rate change Amount changed

Baht Baht

Discount rate Decrease 1% 15,535,484 Increase 1% 12,733,567

Salary increase rate Increase 1% 16,554,212 Decrease 1% 13,891,018

Turnover rate Decrease 10% 5,250,385 Increase 10% 4,587,340

Gold price rate Increase 10% 1,416,724 Decrease 1% 1,254,726

2016

Increase of obligation Decrease of obligation

Rate change Amount changed Rate change Amount changed

Baht Baht

Discount rate Decrease 1% 14,328,983 Increase 1% 10,896,585

Salary increase rate Increase 1% 14,116,666 Decrease 1% 11,058,588

Turnover rate Decrease 10% 5,151,712 Increase 10% 3,642,902

Gold price rate Increase 1% 1,064,768 Decrease 1% 947,732
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21. Other liabilities

 

22. Share capital

 On 19 April 2016, the 2016 Annual General Shareholders’ Meeting approved a change in the par value of the Company’s 

  shares from Baht 10 each to Baht 1 each in order to increase the liquidity in trading of the Company’s shares and in 

 crease the size of the free float. The Company registered the change of its par value with the Ministry of Commerce on 

  17 May 2016.  

23. Statutory reserve

 Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set aside a statutory 

  reserve at least 5% of its net income after deducting accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 

  10% of the registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution. At present, the statutory 

  reserve has fully been set aside.

24. Operating expenses

(Unit: Baht)

2017 2016

Advance premium received 233,229,012 233,411,803

Accrued commission expenses 201,872,504 223,475,403

Suspense account - premium received 153,607,058 117,932,256

Accounts payable - others 66,525,617 54,482,275

Accounts payable - guarantee deposit 95,211,659 98,691,690

Account payable - Revenue Department 31,984,185 24,532,716

Accrued premium cancelled and refunded 9,989,052 10,810,861

Accrued expenses 15,044,610 16,177,723

Accrued contribution to the Victims Compensation Fund 30,723,189 29,198,025

Accrued contribution to the General Insurance Fund 11,835,946 11,071,942

Payable from purchase of investments 3,272,047 3,579,239

Accrued employee benefit 86,563,777 86,436,315

Others 28,921,836 28,517,460

Total other liabilities 968,780,492 938,317,708

(Unit: Baht)

2017 2016

Personnel expenses which are not expenses for underwriting and claims 383,219,049 367,609,952

Premises and equipment expenses which is not expense for underwriting 263,078,856 269,571,160

Taxes and duties 2,177,629 2,075,266

Bad debts and doubtful accounts (reversal) (677,396) 1,605,493

Other operating expenses 516,244,201 518,347,572

Total operating expenses 1,164,042,339 1,159,209,443
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25. Expenses by nature

 Transaction of expenses by nature consists of major expenses as follows.

26. Provident fund 

 The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance with the Provident Fund Act B.E. 

  2530. The fund is contributed to on a monthly basis; by the employees at rate of 3% to 5% and by the Company at 

  rate 5% of basic salary, depending on the length of service period. The fund is managed by a fund manager which has 

  been approved by the Ministry of Finance. During the year 2017, the Company contributed approximately Baht 19.3 million 

  (2016: Baht 18.6 million) to the Fund.

27. Directors and management’s remuneration

 During the years ended 31 December 2017 and 2016, the Company had employee benefit expenses of its directors 

  and  management as below.

28. Earnings per share

 Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year (excluding other comprehensive income) by the 

  weighted average number of ordinary shares in issue during the year, after adjusting the number of ordinary shares pro 

 portionately to the change in the par value of the ordinary shares.

 On 19 April 2016, the 2016 Annual General Shareholders’ Meeting approved a change in the par value of the Company’s 

  shares from Baht 10 each to Baht 1 each, in calculating earnings per shares for the year 2016, the number of ordinary 

  shares was therefore adjusted as if the share split had occurred at the beginning of the earliest period reported.  

 

(Unit: Baht)

2017 2016

Claim and loss adjustment expenses 4,905,064,357 5,828,255,747

Employees expenses 806,371,224 793,156,703

Commission and brokerage expenses 1,370,812,835 1,387,483,780

Other underwriting expenses 223,441,195 212,033,747

Premises and equipment expenses 263,078,856 269,571,160

Advertising expenses 351,210,561 347,990,516

Others expenses 166,533,874 174,037,815

Total expenses by nature 8,086,512,902 9,012,529,468

(Unit: Million Baht)

2017 2016

Short-term employee benefits 38.09 33.86

Post-employment benefits 2.24 1.98

Other long-term benefits 1.32 1.16

Total 41.65 37.00
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29. Dividend 

 Dividend declared during the years 2017 and 2016 consist of the following:

  

30. Assets pledged and assets reserved with the Registrar

 As at 31 December 2017 and 2016, the following assets have been pledged and reserved with the Registrar in accordance 

 with the Non-Life Insurance Act. 

31. Contribution to the General Insurance Fund

Approved by

Total dividends Dividendper share

(Million Baht) (Baht)

Final dividends for 

2016

Annual General Meeting of the shareholders 

on 20 April 2017

359.6 1.80 (Calculated from                      

200 million shares)

Final dividends for 

2015

Annual General Meeting of the shareholders 

on 19 April 2016

345.6 17.28 (Calculated from                            

20 million shares)

(Unit: Million Baht)

2017 2016

Cost Fair value Cost Fair value

Assets pledged

State enterprise securities 14.00 15.05 14.00 15.00

Assets reserve with the Registrar

Government and state enterprise securities 914.86 952.26 918.09 963.02

Private debt securities - - 90.00 93.34

914.86 952.26 1,008.09 1,056.36

Total 928.86 967.31 1,022.09 1,071.36

(Unit: Baht)

For the years ended 31 December

2017 2016

Accumulated contribution at the beginning of the year 148,080,746 125,518,906

Contribution during the year 22,286,454 22,561,840

Accumulated contribution at the end of the year 170,367,200 148,080,746

For the years ended  31 December

2017 2016

Weighted average number of ordinary shares in issue during the year after 

   adjusted par value of shares (shares) 200,000,000 200,000,000

Profit for the year (Baht) 901,701,797 838,163,074

Earnings per share (Baht per share) 4.51 4.19
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32. Segment information

 The one main reportable operating segment of the Company is principally engaged in the provision of non-life insurance, 

  and the Company is operated its business in Thailand geography. For management purposes, the Company is organised 

  into business units based on its products, which consisted of Fire, Marine and Transportation, Motor, and Miscellaneous 

  insurance.

 Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are regularly reviewed by 

  the Chief Operating Decision Maker in order to make decisions about the allocation of resources to the segment and 

  assess its performance. The Managing Director has been identified as Chief Operating Decision Maker.

 Segment performance is measured based on operating profit and loss, and on a basis consistent with that used to 

  measure operating profit and loss in the financial statements. As a result, all of the revenues, operating profits and assets 

  as reflected in these financial statements pertain exclusively to the aforementioned reportable operating segment and 

  geographical area.

 The following table presents revenue and profit information regarding the Company’s operating segments for the years 

  ended 31 December 2017 and 2016, respectively

 (Unit: Baht)

2017

Fire

Marine and 

transportation Motor Miscellaneous Total

Underwriting income

Premium written 159,350,334 7,644,526 7,912,271,766 886,005,024 8,965,271,650

Less: Premium ceded (55,715,575) (2,660,456) (15,070,440) (261,042,326) (334,488,797)

Net premium written 103,634,759 4,984,070 7,897,201,326 624,962,698 8,630,782,853

Add (less): Unearned premium reserve 1,554,647 (214,448) (35,032,039) (56,989,223) (90,681,063)

Earned premium 105,189,406 4,769,622 7,862,169,287 567,973,475 8,540,101,790

Fee and commissions income 25,238,764 1,766,837 226,210 76,602,799 103,834,610

Total underwriting income 130,428,170 6,536,459 7,862,395,497 644,576,274 8,643,936,400

Underwriting expenses

Claim and loss adjustment expenses 16,546,130 1,505,049 4,878,791,413 274,300,095 5,171,142,687

Commission and brokerage expenses 41,169,674 1,178,060 1,188,100,108 140,364,994 1,370,812,836

Other underwriting expenses 3,139,958 (66) 198,566,289 7,810,355 209,516,536

Contribution to Road Accident Victims 

Protection Co., Ltd. - - 118,231,348 - 118,231,348

Total underwriting expenses 

  before operating expenses 60,855,762 2,683,043 6,383,689,158 422,475,444 6,869,703,407

Operating expenses 1,164,042,339

Total underwriting expenses 8,033,745,746

Profit from underwriting 610,190,654

Net investment income 339,733,897

Profit on investments 140,856,355

Other income 65,208,495

Other expenses - contributions (52,767,156)

Profit before income tax 1,103,222,245

Less: Income tax (201,520,448)

Profit for the year 901,701,797
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 The following table presents segment assets and liabilities of the Company’s operating segments as at 31 December 2017 

  and 2016.

 

(Unit: Baht)

2016

Fire Marine and 

transportation

Motor Miscellaneous Total

Underwriting income

Premium written 175,067,873 8,451,760 8,200,489,551 701,287,965 9,085,297,149

Less: Premium ceded (52,613,138) (3,427,685) (11,568,331) (210,094,039) (277,703,193)

Net premium written 122,454,735 5,024,075 8,188,921,220 491,193,926 8,807,593,956

Add (less): Unearned premium reserve (2,897,997) 119,316 453,329,907 75,648,933 526,200,159

Earned premium 119,556,738 5,143,391 8,642,251,127 566,842,859 9,333,794,115

Fee and commissions income 25,661,782 1,632,730 125,252 77,645,009 105,064,773

Total underwriting income 145,218,520 6,776,121 8,642,376,379 644,487,868 9,438,858,888

Underwriting expenses

Claim and loss adjustment expenses 16,426,830 461,360 5,836,292,731 243,505,555 6,096,686,476

Commission and brokerage expenses 51,417,953 1,295,902 1,205,217,000 129,552,925 1,387,483,780

Other underwriting expenses 3,083,388 86,868 189,957,586 3,954,732 197,082,574

Contribution to Road Accident 

  Victims Protection Co., Ltd. - - 118,761,100 - 118,761,100

Total underwriting expenses 

  before operating expenses 70,928,171 1,844,130 7,350,228,417 377,013,212 7,800,013,930

Operating expenses 1,159,209,443

Total underwriting expenses 8,959,223,373

Profit from underwriting 479,635,515

Net investment income 391,789,267

Profit on investments 110,703,893

Other income 82,552,620

Other expenses - contributions (53,306,095)

Profit before income tax 1,011,375,200

Less: Income tax (173,212,126)

Profit for the year 838,163,074

(Unit: Baht)

Fire

Marine and

transportation Motor Miscellaneous Total segments Unallocated Total

Assets

As at 31 December 2017 56,793,535 1,262,875 900,143,720 283,226,593 1,241,426,723 13,243,738,034 14,485,164,757

As at 31 December 2016 59,048,571 1,088,412 774,905,122 202,140,228 1,037,182,333 13,034,464,054 14,071,646,387

Liabilities

As at 31 December 2017 170,704,555 2,365,596 6,773,207,112 830,379,760 7,776,657,023 795,935,905 8,572,592,928

As at 31 December 2016 167,848,171 2,947,117 7,373,591,263 747,718,918 8,292,105,469 661,348,012 8,953,453,481
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 Geographic information 

 The Company operates in Thailand only, as a result, all of the revenues and assets as reflected in these financial statements 

  pertain exclusively to this geographical reportable segment.

 Major customers

 For the years 2017 and 2016, the Company has no major policyholder with revenue of 10 percent or more of the Company’s 

  gross premium.

33. Operating lease commitments

 The Company has entered into several lease agreements in respect of the lease of office building space and other services. 

  The terms of the agreements are 1 - 14 years for office building space, and 1-3 years for other services.

 As at 31 December 2017, future minimum lease payments required under these non-cancellable operating leases con 

 tracts are as follows:

34. Bank guarantees

 As at 31 December 2017, there were outstanding bank guarantees of Baht 0.8 million (2016: Baht 4.8 million) issued by 

  the banks on behalf of the Company in respect of certain performance bonds as required in the normal course of 

 business.

35. Litigation

 As at 31 December 2017, the Company is being sued as insurer, with sum insure amounting to approximately Baht 774 

  million (2016: Baht 945 million). The outcomes of these cases have not yet been finalised. However, the Company has 

  set aside reserves for its contingent loss in the financial statements amounting to approximately Baht 187 million (2016: 

  Baht 215 million), which the Company’s management believes that such provision is adequate.

36. Risks of Insurance Company

36.1 Insurance Risk

 The insurance risk occurs from the fluctuation of loss frequency, severity, and correlation deviating from the primary 

 actuarial assumption which is used for the calculation of insurance premium, claim reserving, and underwriting consideration.

 The key factor of this type of risk is the changes of frequency and severity of loss which are underwritten by the Company, 

 including natural disasters which are the effect of environmental problems, the calculation of insurance premium, the  

 concentration in disasters, the beyond of expense standard, the allocation of premium reserves and claim reserves, 

  the changes of the reinsurer’s behaviors and the development of new insurances that might has impact on the amount of  

 compensation and cash flow which expected to be received in the future.

 To prevent the risk in this business, the Company has therefore cautiously set forth clear underwriting criteria. The  

 coverage has been properly set for the actual risk. All relevant factors have been taken into consideration, e.g. accident  

 statistics and compensations for each kind of motors in comparison with existing data on the industry. Also, there are keeping 

 control and following up the information to update into the present data for applying proper premium insurance and  

 conditions of coverage to be in conformity with the change in situations, for example, in the result of more investment in 

  the infrastructure from the government sector, the Company has expanded from the insurance on many projects. Therefore, 

  it need to be specially set and review on the insurance of these projects to be in conformity with current situation and 

  the actual risk.

(Unit: Million Baht)

Payable

Within 1 year 29.6

1 to 5 years 24.8

More than 5 years 0.9
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 The Risk Management on the claim management and the claim reserving, the Company has policy for claim management, 

 keeping control and following up the claim status, and has also improved the claim management standard to be more concise, 

 fair, and flexible by using the insurance actuarial methods which is generally acceptable which will be calculated and  

 confirmed by the authorised insurance actuary. They will regularly follow up and analyse changes of reserves to consider 

  the risk factors which will impact on the setting of the Company’s reserves to ensure that the setting reserves will suf 

 ficient for the obligation to the reinsurer in the future and to review the propriety and sufficiency of the insurance reserves.

  For the risk that beyond the company’s bearable, the Company will transfer the risk to the reinsurer through reinsurance 

  contracts both in treaty and facultative reinsurance contracts. The reinsurers’ selection will take the first priority on the financial 

 stability for managing the underwriting’s portfolio properly both on the overall underwriting results and the Company’s  

 objectives and targets.

 Moreover, unexpected risks of severe accident are another risk factor that could not be ignored since they may impact 

  business stability of the Company. Accordingly, the Company needs to distribute the risks in accordance with the insurance 

  practices to enable it to assume probable severe losses such as flood, windstorms, and all kinds of disasters. One way 

  to achieve this is to purchase reinsurance against Excess of Loss insurance contracts. All this is to manage the  

 Company’s risk by transferring more responsibility to the reinsurers.

 Concentration of insurance contract liabilities segregated by type of insurance are as follow;

(Unit: Baht)

2017 2016

Gross premium 

reserves

Outward premium 

reserves Net

Gross premium 

reserves

Outward premium 

reserves Net

Fire 73,228,560 21,627,830 51,600,730 73,828,350 20,672,972 53,155,378

Marine and cargo 1,526,239 580,971 945,268 1,301,012 570,193 730,819

Motor 4,142,779,455 - 4,142,779,455 4,107,747,416 - 4,107,747,416

Personal accident 252,545,649 62,687,739 189,857,910 208,467,516 67,076,060 141,391,456

Miscellaneous 226,475,105 73,140,546 153,334,559 177,934,385 33,122,596 144,811,789

Total 4,696,555,008 158,037,086 4,538,517,922 4,569,278,679 121,441,821 4,447,836,858

(Unit: Baht)

2017 2016

Gross claim 

reserves

Outward claim 

reserves Net

Gross claim 

reserves

Outward claim 

reserves Net

Fire 4,075,340 814,621 3,260,719 5,812,015 1,944,585 3,867,430

Marine and cargo 243,732 33,759 209,973 311,832 (91,505) 403,337

Motor 2,413,556,495 - 2,413,556,495 3,029,165,330 - 3,029,165,330

Personal accident 72,333,373 14,939,232 57,394,141 79,974,378 23,417,880 56,556,498

Miscellaneous 53,036,961 21,641,060 31,395,901 39,810,582 12,046,288 27,764,294

Total 2,543,245,901 37,428,672 2,505,817,229 3,155,074,137 37,317,248 3,117,756,889
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  Sensitivity testing is an analysis of the extent to which insurance liabilities risk will increase or decrease due to changes 

  in the assumptions used in the calculation. This will effect both gross claim expenses and net claim expenses and the 

  risk may be the result of the frequency and severity of the losses or expenses used in determining the claims not being as 

  expected.

  

36.2  Credit risk

 Credit risk is the risk that the Company may suffer a financial loss as a result of a counterparty’s inability to comply with 

  the terms of a financial instrument. The Company is exposed to credit risk primarily with respect to premium receivables 

  and loans. The Company manages the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore 

  does not expect to incur material financial loss. In addition, concentrations of the credit risk with respect to premiums 

  due and uncollected are insignificant, due to the large number of customers comprising the customer base and their 

  dispersion across different industries and geographic regions in Thailand. The maximum exposure to credit risk is the 

  book value of assets after deduction of allowance for doubtful accounts as presented in the statements of financial 

  position.

 The Company manages credit risk by establishing agent selection criteria, taking into account the financial status, business 

  history and the ability to pay premiums. Agents are also required to provide property or a guarantor for the credit limit 

  stipulated by the Company. Credit ratings are also considered for reinsurance and investments made by the Company.

36.3  Market risk

 Market risk is the risk that changes in interest rates, foreign exchange rates and securities prices may have an effect on  

 the Company’s financial position. 

 Interest rate risk

 Interest rate risk is the risk that the value of financial assets and liabilities will fluctuate due to changes in market interest 

  rates.

 The Company has a policy on management of interest rate risk, whereby most investments in debt instruments have 

  terms of no longer than 5 years and the average age of debt instruments is to be monitored and maintained at an appro 

 priate level. As a result, the impact of interest rates on the value of the investments will not be large. Moreover, the Company 

  conducts stress tests to assess the impact of interest rates on the value of the investments in which it has invested, to 

  help it determine the appropriate proportion and average age of its investments.

(Unit: Million Baht)

2017

Assumption 

change

Increase (decrease) in 

provision for gross claim 

reserves 

Increase (decrease) in provision for net 

claim reserves 

Loss development factor +10% 50.1 40.0

Loss development factor -10% (48.6) (38.5)

(Unit: Million Baht)

2016

Assumption 

change

Increase (decrease) in 

provision for gross claim 

reserves 

Increase (decrease) in provision for net 

claim reserves 

Loss development factor +10% 50.0 38.0

Loss development factor -10% (41.0) (34.0)
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 As at 31 December 2017 and 2016, significant assets and liabilities classified by type of interest rate are summarised in 

  the table below, with those assets and liabilities that carry fixed interest rates further classified based on the maturity 

  date, or the repricing date if this occurs before the maturity date. 

2017

Fixed interest rates

Floating 

interest rate

Non-interest 

bearing Total

Interest 

rate

The repricing period or maturity date

Within                  

1 year

1 - 5             

years

Over                  

5 years

(Million Baht) (% p.a.)

Assets

Cash and cash equivalents 30.0 - - 196.4 77.9 304.3 0.10 - 0.90

Premium receivables                        - - - - 976.2 976.2 -

Reinsurance assets - claim reserves 

   refundable from reinsurers - - - - 37.4 37.4 -

Reinsurance receivables - - - - 27.5 27.5 -

Investments insecurities 2,886.0 3,695.8 141.7 - 5,025.7 11,749.2 2.22 - 6.20

Loans 0.1 2.2 2.9 - - 5.2 2.65 - 7.38

Liabilities

Insurance contract liabilities  

   - claim reserves 

- - - - 2,543.2 2,543.2 -

Amounts due to reinsurers - - - - 91.8 91.8 -

2016

Fixed interest rates

Floating 

interest rate

Non-interest 

bearing Total

Interest 

rate

The repricing period or maturity date

Within                  

1 year

1 - 5             

years

Over                  

5 years

(Million Baht) (% p.a.)

Assets

Cash and cash equivalents 30.0 - - 292.0 79.9 401.9 0.10 - 0.90

Premium receivables                        - - - - 827.3 827.3 -

Reinsurance assets - claim reserves     

   refundable from reinsurers

- - - - 37.3 37.3 -

Reinsurance receivables - - - - 9.8 9.8 -

Investments insecurities 3,000.2 3,878.1 196.9 - 4,359.7 11,434.0 1.00 - 6.20

Loans 0.06 0.24 - 6.8 - 7.1 2.65 - 7.75

Liabilities

Insurance contract liabilities  

    - claim reserves - - - - 3,155.1 3,155.1 -

Amounts due to reinsurers - - - - 100.1 100.1 -
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 Equity position risk

 Equity position risk is the risk that changes in the market prices of equity securities will result in fluctuations in revenue 

  and in the value of financial assets.

 As at 31 December 2017 and 2016, the Company has risk from its investments in securities of which the price will change 

  with reference to market conditions. 

 The Company manages equity position risk by establishing the appropriate level of investment in equity instruments, 

  though a process of selecting securities with good basic factors. In determining the levels of investment, the Company 

  refers to the results of the stress tests that it prepares for presentation to the OIC to ensure that the investment portfolio 

  of the Company is able to withstand short-term volatility in market prices. 

 Exchange Rate Risk

 Foreign exchange risk is the risk that changes in foreign exchange rates may result in changes in the value of financial 

  instruments, and fluctuations in revenues or the values of financial assets and liabilities.

 The Company has prevent the risk from the fluctuation from the exchange rate of assets which are invested in some of 

  other currencies by entering into the forward contract with the commercial bank.

 As at 31 December 2017 and 2016, the balances of assets (investments) denominated in foreign currencies are summarised 

  below. 

 

 As at 31 December 2017 and 2016, foreign exchange contracts outstanding are summarised below. 

Foreign currency

Financial assets Average exchange rate

2017 2016 2017 2016

(Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit)

US dollar 13.9 6.2 32.51 35.66

HK dollar 22.4 - 4.14 -

YEN 166.8 - 0.29 -

Dong 142,570.5 - 0.0014 -

2017

Foreign currency Bought amount Sold amount

Contractual exchange rate Contractual

maturity dateBought Sold

(Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit)

US dollar - 9.50 - 32.39 - 32.95 9 - 15 November 2018

HK dollar - 12.50 - 4.15 - 4.24 9 November 18

YEN - 120.00 - 0.31 4 June 18

2016

Foreign currency Bought amount Sold amount

Contractual exchange rate Contractual

maturity dateBought Sold

(Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit)

US dollar - 5.00 - 35.06 - 35.29 15 May 2017/9 November 2017
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36.4 Liquidity risk

 Liquidity risk is the risk that the Company will be unable to liquidate its financial assets and/or procure sufficient funds 

  to discharge its obligations in a timely manner, resulting in the occurrence of a financial loss. 

 Liquidity risk is the risk that the Company will be unable to meet future obligations when due because it is unable to 

  liquidate its assets, unable to procure sufficient funds, or the cost of the funds procured would be unacceptable to the 

  Company. In addition to holding cash and cash equivalents, the Company focus on the liquidity when making investment 

  decisions, and favours investment in highly liquid assets that can be sold on a secondary market or that can be liquidated 

  prior to maturity, such as fixed deposits, in order to provide funding for short-term debt settlements that are unable to 

  be predicted in advance.

 

(Unit: million Baht)

2017

At call

Within 1 

year 1 - 5 years

Over 5 

years Unspecified Total

Assets

Cash and cash equivalents 274.3 30.0 - - - 304.3

Premium receivables - 976.2 - - - 976.2

Reinsurance assets - claim reserves  

   refundable from reinsurers - 29.9 7.5 - - 37.4

Reinsurance receivables - 27.5 - - - 27.5

Investments in securities - 2,886.0 3,640.8 196.7 5,025.7 11,749.2

Loans - 0.1 2.2 2.9 - 5.2

Liabilities

Insurance contract liabilities - claim reserves - 2,543.2 - - - 2,543.2

Amounts due to reinsurers - 91.8 - - - 91.8

(Unit: million Baht)

2016

At call

Within 1 

year 1 - 5 years

Over 5 

years Unspecified Total

Assets

Cash and cash equivalents 371.9 30.0 - - - 401.9

Premium receivables - 827.3 - - - 827.3

Reinsurance assets - claim reserves  

   refundable from reinsurers - 29.3 7.9 0.1 - 37.3

Reinsurance receivables - 9.8 - - - 9.8

Investments in securities - 3,000.2 3,878.1 196.9 4,359.7 11,434.9

Loans - 6.9 0.2 - - 7.1

Liabilities

Insurance contract liabilities - claim reserves - 2,153.2 999.1 2.8 - 3,155.1

Amounts due to reinsurers - 100.1 - - - 100.1
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36.5  Fair value 

 As at 31 December 2017 and 2016, the Company has assets and liabilities that were measured at fair value, and also 

  has financial assets and liabilities that were recorded at cost but have to disclose fair value, using different levels of input 

  as follows:

 
(Unit: Million Baht)

2017

Book value Fair value

Level 1 Level 2 Level 3 Total

Assets measured at fair value 

Available-for-sale investments 

   Equity instruments 2,737.3 2,737.3 - - 2,737.3

   Unit trusts 2,281.3 1,842.6 438.7 - 2,281.3

Derivative assets 6.1 - 6.1 - 6.1

Assets which fair value are disclosed

Cash and cash equivalents 304.3 304.3 - - 304.3

Held to maturity investments  

   Debt instruments 4,281.4 - 4,395.0 - 4,395.0

   Deposits at financial institutions mature in over 3 months 2,442.1 2,442.1 - - 2,442.1

Other investments 7.1 - - 272.1 272.1

Loans 5.2 - 5.2 - 5.2

(Unit: Million Baht)

2016

Book value Fair value

Level 1 Level 2 Level 3 Total

Assets measured at fair value 

Trading securities 

   Unit trusts 13.4 13.4 - - 13.4

Available-for-sale investments 

   Equity instruments 2,229.3 2,229.3 - - 2,229.3

   Unit trusts 2,109.8 1,721.1 388.7 - 2,109.8

Liabilities measure a at fair value

   Derivative liabilities 3.5 - 3.5 - 3.5

Assets which fair value are disclosed

Cash and cash equivalents 401.9 401.9 - - 401.9

Held to maturity investments  

   Debt instruments 4,338.1 - 4,440.9 - 4,440.9

   Deposits at financial institutions mature in over 3 months 2,737.1 2,737.1 - - 2,737.1

Other investments 7.1 - - 272.1 272.1

Loans 7.1 - 7.1 - 7.1
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 The method used for fair value measurement depends upon the characteristics of the financial instrument. The Company 

  establishes the fair value of its financial instruments by adopting the following methods:

 a) The fair value of deposits at banks and notes with maturity periods of less than 90 days is based on their carrying 

   value.  For those with maturity periods longer than 90 days, fair value is estimated using a discounted cash flow 

   analysis based on the current interest rate and the remaining period to maturity.

 b) For debts securities, their fair value is generally derived from quoted market prices or determined by using the yield 

   curve as announced by the Thai Bond Market Association.

 c) For marketable equity securities, their fair value is generally derived from quoted market prices. For non-marketable 

   equity securities, fair value is determined using book value or based on generally accepted pricing models.

 d) For unit trusts, their fair value is generally derived from quoted market prices or determined by using the net asset  

  value announced by asset management company.

 e) For floating interest rate loans with no significant credit risk, fair value is based on carrying value. Fair value of fixed 

   rate loans is estimated using a discounted cash flow method based on the current interest rate. 

37. Capital management

 The primary objectives of the Company’s capital management are to ensure that it presences the ability to continue its 

  business as a going concern and to maintain risk-based capital in accordance with Declaration of the OIC.

38. Events after the reporting period

 On 22 February 2018, a meeting of the Board of Directors of the Company passed a resolution to propose to the Annual 

  General Meeting of Shareholders that a dividend of Baht 2.03 per share be paid to the shareholders in respect of the 

  operating results for the year 2017, a total of Baht 406 million.

39. Approval of financial statements

 These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 22 February 2018.
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